
 

 

 

 

หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือการออมพเิศษ 

Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund 

Extra 

(T-ES-EQDSSFX) 
 

 

 

ระดบัความเส่ียง : เส่ียงสูง (6) 
 

 

 

 

 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ห้อง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศพัท ์02-838-1800 โทรสาร 02-838-1703 website:https://www.eastspring.co.th 
Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330  
Tel: (662) 838-1800 Fax: (662) 838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th 



 

หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
 

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือการออมพเิศษ 
Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

(T-ES-EQDSSFX) 
 

 

จัดตั้งและจัดการโดย 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป 

 มูลค่าโครงการ 2,000,000,000  บาท 
 จ านวนหน่วย 200,000,000  หน่วย 
 มูลค่าท่ีตราไวห้น่วยละ 10 บาท 
 

สถานที่ติดต่อซ้ือขายหน่วยลงทุน 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

(หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565) 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม 

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง หุ้นทุนปันผล 

เพ่ือการออมพเิศษ 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 1 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ลักษณะที่ส ำคัญ 

ช่ือกองทุน (ภำษำไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุน้ทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ 
 
ช่ือกองทุน (ภำษำองักฤษ) : Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund 

Extra  
 
ช่ือย่อ : T-ES-EQDSSFX 
 
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน 
   
อำยุโครงกำร : ไม่ก าหนด 
 
จ ำนวนเงินของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บาท 
 
วันท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดกำรกองทุนรวม : 30 มีนาคม 2563 
 
วันท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม : 10 เมษายน 2563 
 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวม 

1. ประเภทโครงกำร 
• กองทุนรวมตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ 
• ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด)  
• กองทุนท่ีลงทุนแบบไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ  

 
2. นโยบำยกำรลงทุน 
 นโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานดี โดยเฉล่ียในรอบ

ปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ 
(ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นตน้  

 
ส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน เงินฝาก หรือทรัพยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ภายใต้
หลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

 
 ทั้งน้ี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารท่ีมีลกัษณะซ้ือขายล่วงหน้า

แฝง (Structured Note) 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 2 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

 อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) ตราสารหน้ีท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด  หรือตามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได ้ 

 
ทั้งน้ี ในการค านวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการอาจไม่นบัช่วง
ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้ทั้งน้ี โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 
• ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
• ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  
• ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรัพยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดรั้บค าส่ังขายคนื หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

หรือมีการส้ินสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนยา้ยกองทุนจ านวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 
วนัท าการ  

  
 ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการจะ

ด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสัดส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่ได้รับมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้เปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

 
 รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะพิเศษ  
 ลกัษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX  

1. กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือการออมพิเศษน้ี ถือเป็นกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษ จึงขอสงวน
สิทธิท่ีจะเปิดเสนอขายถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น เวน้แต่มีกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ ดงันั้น ผูล้งทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทนุ
น้ีสามารถน าจ านวนเงินท่ีซ้ือไปหกัลดหยอ่นภาษีไดเ้ฉพาะส่วนท่ีอยูใ่นวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตาม
มติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 เท่านั้น (เวน้แต่มีกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพ่ิมเติม
หรือเปล่ียนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผูล้งทุนตกลง
รับทราบว่าหน่วยลงทุนท่ีซ้ือเกินวงเงินจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งจะไม่นบัเป็นเงินลงทุนในวงเงิน
ปกติของกองทุนรวมเพื่อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนั ท่ี 3 ธันวาคม 2562 ซ่ึงท าให้จะไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี ผูใ้ชสิ้ทธิหักลดหย่อนจากการซ้ือหน่วยลงทุนน้ีจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่
นอ้ยกว่า 10 ปี และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 
 

3. ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะได้จำกเงินลงทุน 
บริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าปีละ 1 คร้ัง 

 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 3 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ลักษณะท่ีส ำคัญของกองทุน 

Q :  กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร  
A :  กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 
Q :  กองทุนรวมนีม้ีจ ำนวนเงินทุนโครงกำรเท่ำใด 
A :  จ านวนเงินทุนของโครงการ เท่ากบั 2,000 ลา้นบาท ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกบริษทัจดัการอาจ

เสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ ทั้งน้ี หาก
บริษทัจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจ านวนเงินทุนของโครงการ  แต่ไม่เต็มจ านวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวน
เงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และด าเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมก่อนครบก าหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไดโ้ดยไม่ตอ้ง
แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 
Q :  กองทุนรวมนีเ้หมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรับเงินลงทุนลกัษณะใดผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลำเท่ำใด 
A :  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับ 

1. ผู ้ลงทุนท่ีต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพ่ือการออม และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน – มิถุนายน 2563 (เวน้แต่มีกฎหมายหรือประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง) 

2. ผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนในระยะยาวท่ีดีกว่าการลงทุนตราสารหน้ีทัว่ไป และเน่ืองจากเป็นกองทุนรวมเพ่ือการ
ออมพิเศษ ผูล้งทุนตอ้งถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

3. ผูล้งทุนท่ีสามารถรับความผนัผวนของราคาหุ้นท่ีกองทุนรวมไปลงทุน ซ่ึงอาจจะปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้น หรือลดลงจนต ่า
กว่ามูลค่าท่ีลงทุนและท าให้ขาดทุนได ้

4. ผูท่ี้สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ได ้ 
 
Q :  ปัจจัยใดท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

A :  เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้น ดงันั้นมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจึงอาจมีการปรับตวัขึ้น
ลง ตามการเปล่ียนแปลงของราคาหุ้นและหลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุน  ซ่ึงจะมีผลต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บหากมี
การขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาท่ีต่างกนั 

 กองทุนน้ีมีการบริหารจดัการลงทุนเชิงรุก (Active management) คือ มีเป้าหมายชนะดชันีมาตรฐาน ดงันั้น กองทุนจึงมี
ความเส่ียงท่ีกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน การบ ริหารความเส่ียง และปัจจยัอื่นๆ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุน อาจจะท าให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
คดัเลือกหลกัทรัพยท่ี์กองทุนจะลงทุน (Security selection risk) ซ่ึงมีโอกาสท่ีหุ้น/หลกัทรัพยท่ี์กองทุนลงทุนอาจมีราคา
ลดลง เน่ืองจากการวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ธุรกิจอุตสาหกรรม แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุน หรือศกัยภาพโดย
เปรียบเทียบกบัหุ้น/หลกัทรัพยอ์ื่นๆ ไม่เป็นไปตามท่ีไดป้ระเมินไว ้

 
Q :  กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมท่ีมีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่ำงไร 
A :  กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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Q :  กองทุนรวมนีม้ีรอบระยะเวลำบัญชีอย่ำงไร 
A :   วนัท่ีส้ินสุดรอบปีบญัชี คือ วนัท่ี 9 เดือนเมษายน 
 
ข้อก ำหนดในกำรซ้ือขำยสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน 
Q:  ท่ำนจะลงทุนในกองทุนรวมนีไ้ด้อย่ำงไร? 
A:   ผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถซ้ือ ขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ไดทุ้กวนัท าการ ดว้ยวิธี 

ก. ท ารายการท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
ข. ท ารายการผา่นบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เนต็ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง   

 ค.  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุน ดว้ยค าส่ังซ้ืออตัโนมติั (Auto Investment Plan: AIP) 
 ง.  การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุนของบริษทัจดัการ  
                จ.    วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการจดัให้มีขึ้นในอนาคตและ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
 
ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง   
 

ผูท่ี้สนใจลงทุนในกองทุนท่ีบริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง  สามารถกรอกใบค าขอเปิดบญัชีกองทุน พร้อมน าเอกสารประกอบมา
ติดต่อขอเปิดบญัชีกองทุนไดท่ี้ส านกังานใหญ่หรือส านกังานสาขาของ บลจ.อีสทส์ปริง  (ถา้มี)  หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน   
          

เอกสำรประกอบกำรเปิดบัญชีกองทุน  

บุคคลธรรมดำ 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 
2.   บตัรประจ าตวัประชาชน  
3.   ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการ   
      เคล่ือนไหวของบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใช ้         
       ร่วมกบับญัชีกองทุน 

นิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัด 
1. แบบค าขอเปิดบญัชีกองทุน 

2. 2.     ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์ 
3. ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
4. ตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคล  และ

เง่ือนไขการลงนาม 
 5.   ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ านาจ

ลงนามแทนนิติบคุคล 
 6.   หนงัสือรับรองของบริษทั และหนงัสือมอบอ านาจ 
 7.   ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร หรือ รายงานการเคล่ือนไหวของ   
       บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใชร่้วมกบับญัชีกองทนุ 

หมายเหตุ  1. เอกสารประกอบการแสดงตวัตนของลูกคา้ ลูกคา้ตอ้งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
                 2. เอกสารประกอบการเปิดบญัชีกองทนุ อาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได ้ตามท่ีบริษทัจดัการหรือ                 

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืก าหนด 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการยกเลิกรายการซ้ือ รายการขายคืน รายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หากรายการดงักล่าว
ไดด้ าเนินการตามค าส่ังเสร็จสมบรูณ์แลว้ 
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ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เง่ือนไข เก่ียวกับการซ้ือ ขาย 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ทั้งน้ี หากมีการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจัดการจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เวน้แต่การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไม่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศท่ีส านกังานของบริษทัจดัการ ส านกังานและสาขา
ของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน   
 

กำรซ้ือหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังแรก (เปิดบญัชี) 1 บาท 
มูลค่าขั้นต ่าในการซ้ือคร้ังต่อไป  1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาขายหน่วยลงทุน                                                            มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน     ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
บวกค่าใชจ้่ายในการซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

 
หมายเหตุ  
   *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืบางแห่ง                    
            ท่ีระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เนต็ 

   **  มูลค่าหน่วยลงทนุท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลคา่หน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5  
  ทิ้งและปัดศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น 

*** บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 
บาท และ/หรือ ปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึง
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณี
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนั
ด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และ
ประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
          วิธีกำรส่ังซ้ือหน่วยลงทุน 

1)  ส าหรับผูท่ี้ไม่เคยมีบญัชีกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  
ผูส่ั้งซ้ือสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองท่ีส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา (ถา้มี) ของ บลจ.อีสท์สปริง 
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทั้งน้ี ผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
โดยจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุน  ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน  และค าขอใช้
บริการอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการให้ครบถว้นชดัเจน และย่ืนเงินค่าซ้ือหน่ว ยลงทุนเตม็จ านวน พร้อมหลกัฐาน 

 
2)  ส าหรับผูท่ี้มีบญัชีกองทุนอื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการแลว้  

ผูส่ั้งซ้ือท่ีมีบัญชีกองทุนอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษทัจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนน้ีไดท่ี้บริษทั
จดัการหรือผูส้นับสนุนท่ีไดเ้ปิดบัญชีไว้ โดยน าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวหรือ
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ส าเนาหลกัฐานใบค าขอเปิดบญัชีกองทุนมาแสดงเป็นหลกัฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ 
หรือระบบอ่ืนใด ท่ีสามารถให้บริการได ้ทั้งน้ีผูส่ั้งซ้ือจะตอ้งส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่า 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 
 

ช่องทำงกำรท ำรำยกำรซ้ือหน่วยลงทุน ระหว่ำงวันท ำกำร 
1. บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
มิใช่ธนาคารพาณิชย ์

ช าระดว้ยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. 
ช าระดว้ยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น.  

หรือตามเวลาท่ีบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคนืก าหนด 

2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 
3.  เจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจดัการ  
     (เฉพาะบญัชีบุคคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วม
เท่านั้น) 

ท ารายการภายในเวลา 15.30 น.* 

        หมายเหตุ     *    ตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะให้ตดัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
 

กรณีช ำระด้วยเงินสด  (รวมถึงกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร)    
ซ้ือด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน   
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนก าหนด โดยกรอก
รายละเอียดในใบค าส่ังซ้ือ และระบุจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือให้ชดัเจน* 

กรณีช ำระด้วยเช็ค  
ผูส่ั้งซ้ือสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือดราฟต ์ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบับริษทั
จดัการหรือส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีรับค าส่ังซ้ือเท่านั้น โดยกรุณากรอกรายละเอียดในใบ
ค าส่ังซ้ือ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจ านวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 10 หลักลงบน
ดา้นหลงัของเช็ค 
 

1) กรณีที่ส่ังซ้ือผ่ำนส ำนกังำนใหญ่ หรือส ำนักงำนสำขำ (ถ้ำมี) ของบริษัทจัดกำร 

    กรุณาส่ังจ่าย  “ บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จก.”  
 
2) กรณีท่ีส่ังซ้ือผ่ำนผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน  
กรุณาส่ังจ่าย "บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บลจ.อีสทส์ปริง   โดย..................(ระบุช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน)” และ/หรือ ส่ังจ่ายตามท่ีผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนแต่ละแห่งก าหนด  
 

   ซ้ือผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ จะตอ้งย่ืนค าขอใชบ้ริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดส้มคัรใช้
บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับใชบ้ริการดงักล่าว
แลว้ สามารถส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง** ซ่ึงผู ้
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ส่ังซ้ือสามารถปฏิบติัตามขั้นตอนการท ารายการตามท่ีไดแ้สดงไวบ้นเครือข่ายดงักล่าว โดยระบุรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ี
ถูกตอ้งเพ่ือเขา้สู่ระบบ และสามารถขอเปิดกองทุนก่อนการลงทุนคร้ังแรก หรือใชบ้ริการซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือปฏิบติัจน
ครบขั้นตอนการส่ังซ้ือ ระบบจะทบทวนการท ารายการดงักล่าวและให้ยืนยนัความถูกตอ้งเพ่ือให้รายการดงักล่าวเสร็จ
สมบูรณ์ 
การส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นบริการซ้ือขายหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตของบริษทัจดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังซ้ือ
ไดค้ร้ังละไม่เกิน  300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอ่ืน ๆ ท่ีบริษทั
จดัการจะแจง้ในอนาคต ซ่ึงจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการ ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งลงนามในหนงัสือขอให้
หักบญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบญัชีเงินฝากท่ี ธ.
ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยโูอบี ธ.แลนด์แอนด ์เฮา้ส์ ธ.ทิส
โก ้ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอ่ืนท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดัการให้สามารถหักบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุน
เพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไว ้ 

บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะหักเงินตามจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือ
ท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบค าขอใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตามท่ีไดแ้จง้แกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั หากเงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่หักเงิน
จากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ  

เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกโดยเคร่ืองพิมพ ์หรือเคร่ืองโทรสารของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเพียงเอกสารบนัทึก
รายการเท่านั้น ไม่ใช่หลกัฐานในการท ารายการอยา่งสมบูรณ์ 

บริษทัจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นหลกัฐานในการท า
รายการท่ีสมบูรณ์ และใชอ้า้งอิงได ้ 

     ซ้ือผ่ำนค ำส่ังซ้ืออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั สามารถกรอกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนอตัโนมติั
ดว้ยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือกรอก “ใบค าขอใชบ้ริการการวางแผนการลงทุนอตัโนมติั” และยื่น
พร้อมสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
ไดท้  าการเปิดบญัชีไวเ้ท่านั้น หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้บริษทัจดัการ ทั้งน้ี ก่อนท่ีท่านจะท ารายการส่ังซ้ือดงักล่าว ท่าน
จะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารเจา้ของบญัชีท่ีท่านประสงคจ์ะให้ตดัเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้เท่านั้น 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถตดัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษทั
จดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ประสงค์จะท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนในงวดนั้น และระบบจะยกเลิกรายการซ้ือ
ของงวดดงักล่าว  

ค าส่ังซ้ืออตัโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถรับค าส่ังซ้ืออตัโนมัติ หรือค าขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต 
บริษทัจดัการอาจใช้เวลาในการรวบรวมค าส่ังซ้ือหรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพ่ือบันทึกขอ้มูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังซ้ืออตัโนมติัหรือวนัท่ีย่ืนค าขอยกเลิก 
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บริษทัจดัการจะถือหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน เป็นหลกัฐานในการ
ท ารายการท่ีสมบูรณ์ และใชอ้า้งอิงได ้ 
 

   ซ้ือผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 1725 
 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่เป็นบญัชีร่วม จึงจะท ารายการผ่านบริการน้ีไดทุ้กวนัท าการของบริษทัจดัการ จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยบริษทั
จดัการจะจดัให้มีการตรวจสอบความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทุนก่อนการท ารายการทุกคร้ัง และผูถื้อหน่วยลงทุน
ตอ้งลงนามในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด) แสดงความยินยอมให้
หักเงินในบัญชีเงินฝากท่ี ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.ไทยพาณิชย ์ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย  
ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮา้ส์ ธ.ทิสโก้  ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นท่ีมีขอ้ตกลงกบับริษทัจดัการให้สามารถหัก
บญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนัการ
ส่ังซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม  

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการท ารายการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผา่นเจา้หน้าท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน จะตอ้งมีบญัชีหักเงินค่า
ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยบริษทัจดัการจะหักเงินตามจ านวนเงินท่ีส่ังซ้ือทนัทีจากบญัชีเงินฝากของผูส่ั้งซ้ือท่ีไดแ้จง้ไว้
กบัเจา้หน้าท่ี หากเงินในบญัชีไม่เพียงพอ บริษทัจดัการจะยกเลิกค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบญัชีเงิน
ฝากของผูส่ั้งซ้ือนั้น ซ่ึงผูส่ั้งซ้ือสามารถท าการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใหม่ไดถ้า้ตอ้งการ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีในการซ้ือคร้ังแรก และสามารถน าสมุด
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็นปัจจุบนัไดทุ้กวนัท าการ ท่ี บลจ.อีสทส์ปริง 
 
หากผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการเอกสารเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการท ารายการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถแจง้เจา้หน้าท่ี
ให้ท าการส่งเอกสารการยืนยนัการท ารายการผา่นเคร่ืองโทรสารได ้

ผูส่ั้งซ้ือท่ีไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้จะเพิกถอนการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไม่ได ้
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

ในการช าระค่าหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผูซ้ื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึงเพ่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษทัหลกัทรัพยเ์ดียวกนั ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินจนเตม็ค่าจะหกักลบ
ลบหน้ีกบับริษทัไม่ได ้ 

หากเกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบงาน บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะด าเนินงานการตรวจสอบ
และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้มี) ให้แลว้เสร็จภายใน 30 
วนันบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูถื้อหน่วยลงทุน  
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หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ
คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 

                   **  รายการซ้ือท่ีท ารายการหลงัเวลาท าการ ระบบจะเก็บค าส่ังไวเ้พ่ือท ารายการในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี เวลาท า
การอาจแตกต่างไปตามเง่ือนไขของแต่ละธนาคารและบริการท่ีเลือกใช ้ 

กำรขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถส่ังขายคนืหน่วยลงทุนได ้ทุกวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วย
ลงทุน ดงัน้ี 
1.   ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
2. อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค าส่ังขายคืนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4. เจา้หนา้ท่ีศนูยท่ี์ปรึกษาการลงทนุของบริษทัจดัการ  (เฉพาะบญัชีบคุคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการขายคนืแต่ละคร้ัง                                                                                                      1 บาท ขึ้นไป* 
 ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ                                             มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคนืหน่วยลงทุน**   
                                                                ณ   ส้ินวนัท าการซ้ือขาย หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) หกั

ค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
หมายเหตุ *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
               **  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยม   
                        ต  าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง มูลค่าขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท 
และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดังกล่าว (ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการ
จะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว) โดยติดประกาศดงักล่าวไว้
ท่ีท่ีท  าการของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เว็บไซต์ของบริษทัจดัการ  
หรือช่องทางอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 

 
 
             ขำยคืนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน    

ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาดว้ยทุกคร้ังท่ีท าการส่ังขายคนื กรุณากรอกใบค าส่ัง
ขายโดยระบุจ านวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการจะไดรั้บ หรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายให้ชดัเจน 
 

   ขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดล้งนามในใบค าขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหสัผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านส าหรับ
ใช้บริการดงักล่าวแลว้ สามารถส่ังขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง **  โดย



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 10 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

สามารถขายเป็นจ านวนเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอ่ืนๆ 
ท่ีบริษทัจดัการจะแจง้ในอนาคต  

 

       ขำยผ่ำนค ำส่ังขำยอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กนั โดยก าหนดค าส่ังขายหน่วยลงทุนอตัโนมติั
ดว้ยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามไดท่ี้บริษทั
จัดการ ค าส่ังซ้ือคืนอัตโนมัติ หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถรับค าส่ังรับซ้ือคืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวโดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต 
บริษทัจดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังรับซ้ือคืน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพ่ือบนัทึกขอ้มูล
ในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวนัท่ียื่นค าขอท ารายการค าส่ังรับซ้ือคืนอตัโนมติัหรือวนัท่ีย่ืนค าขอ
ยกเลิก  

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะขายคืน หรือจ านวนเงินสุทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไดรั้บ
จากการขายคืนหน่วยลงทุนในค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจ านวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วย
ลงทุนหักดว้ยค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และค่าใชจ้่าย ค่าเบ้ียปรับ หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด (ถา้มี) ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกไวใ้นระบบขอ้มูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือว่าผู ้
ถือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นระบบขอ้มูลของนายทะเบียน 
 

   ขำยผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทรศัพท์ 1725 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผ่านบริการน้ีได ้จนถึงเวลา 15.30 น.**  โดยเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกคร้ัง 

 
ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีประสงคจ์ะรับใบยืนยนัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ สามารถแจง้ความประสงคท่ี์จะขอรับใบยืนยนัการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม                       
 
ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุจ านวนเงินสุทธิท่ีตอ้งการจะได้รับจากการขายคืนหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการขายคืน
มากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี บริษทัจดัการจะถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืน
หน่วยลงทุนทั้งหมดในบญัชีกองทุนนั้น 
 
หมายเหตุ  *  สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผา่นบริษทัจดัการ ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ 

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต                          
                  **  กรณีท่ีส่ังขายหลงัเวลาท่ีก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าส่ังขายเพ่ือท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 
 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 11 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

กำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการตามค าส่ังท่ีระบุไวใ้นแบบค าขอเปิดบญัชีกองทุนหรือตามท่ีแจง้
ไวก้บับริษทัจดัการ  ซ่ึงสามารถเลือกวิธีท่ีสะดวกดงัต่อไปน้ี และ/หรือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ำกัด  
บลจ.อีสทส์ปริง จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีหรือตามท่ีแจง้ไว ้
ภายใน 2 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการได ้

 

 น ำเช็คเข้ำบัญชีเงินฝำกที่ธนำคำรอ่ืน   
บลจ.อีสทส์ปริง จะน าเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเขา้บญัชีเงินฝากของท่านท่ีธนาคารอื่น (ตามท่ีระบใุนใบค าขอเปิด
บญัชี) ในเขตส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะน าเช็คเขา้บญัชีหรือตามท่ีแจง้ไวใ้ห้ท่านภายใน 2 วนัท า
การนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการไดภ้ายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร 

 

  รับเช็คทำงไปรษณีย์   
บลจ.อีสทส์ปริง จะออกเชค็ในนามผูถื้อหน่วยลงทนุและส่งเช็คใหต้ามท่ีอยูท่ี่ให้ไวใ้นใบเปิดบญัชีทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 4 วนัท าการนบัถดัจากวนัท่ีค  าส่ังขายสามารถด าเนินการได ้

 

  โอนเงินด้วยวิธีบำทเน็ต   
              ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุจากการโอนเงินดว้ยวิธีบาทเน็ตโดยผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งระบุไว้

ในใบค าส่ังขายให้ชดัเจน หรือติดต่อศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสทส์ปริง  โทร. 1725 หรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคนื 

ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนวนัในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ใน  บลจ.อีสท์
สปริง   หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานบริษทัจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และสาขา หรือช่องทาง
อื่น 

 

กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 

การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง (กองทุนตน้ทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุน อีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้องท าการเปิดบัญชีกองทุน
ปลายทางก่อน  
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บริษทัจดัการจะด าเนินการการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน โดยใชห้ลกัการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหน่ึง (กองทุนตน้
ทาง) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหน่ึง (กองทุนปลายทาง) ทั้งน้ีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุน
ของวนัท าการก่อนหน้าวนัรับช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนตน้ทาง เวน้แต่วนัท าการดงักล่าวเป็นหยุดท าการซ้ือขาย
ของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเล่ือนวนัออกไปเพ่ือใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนของวนัท่ีเป็นวนัท าการซ้ือขายของกองทุนปลายทางท่ี
ถึงเร็วท่ีสุด เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (รายละเอียดในการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามท่ีระบุไว้
ในหนงัสือช้ีชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเง่ือนไขระยะเวลาในการสับเปล่ียนหน่วนยลงทนุเขา้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไม่เกิน
ระยะเวลาการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนตน้ทางตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการกองทนุตน้ทาง 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนกองทุนไดทุ้กวนัท าการภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการท ารายการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนดงัน้ี 
1. ดว้ยตนเอง ณ ท่ีท าการบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
2 .อินเทอร์เน็ต บลจ.อีสทส์ปริง   
3. ค  าส่ังสับเปล่ียนอตัโนมติั (Auto Investment Plan : AIP) 
4.เจา้หนา้ท่ีศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทนุ (เฉพาะบญัชีบุคคลธรรมดา ท่ีไม่เป็นบญัชีร่วมเท่านั้น) 
 
 
มูลค่าขั้นต ่าในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน                                            1 บาท ขึ้นไป* 
ราคาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้                                   มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน**   

                                                                    ณ  ส้ินวนัท าการซ้ือขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)   
บวกค่าใชจ้่ายในการซ้ือหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 

ราคาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก                          มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน**  
                                                              ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย หกัค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี)               

หกัค่าใชจ้่ายในการขายหลกัทรัพย ์(ถา้มี) 
 
หมายเหตุ       *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ี

ระบบคอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต 
**   มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้  านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5  

ทิ้งและปัดทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ค  านวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ทิ้ง 

***  บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงมูลค่าขั้นต ่าของการส่ังซ้ือหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต ่าของการส่ัง
ขายคืน โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการส่ังขายคืน 
โดยปรับเพ่ิมไดสู้งสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึง
บริษทัจดัการจะแจ้งให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัด าเนินการดงักล่าว 
(ทั้งน้ี หากในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อ   ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนั ก่อนวนัด าเนินการดังกล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไวท่ี้ท่ีท าการของบริษทั
จดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และประกาศใน เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  หรือช่องทางอ่ืน
ใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 13 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

          สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ท่ีท ำกำรหรือสำขำของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการ ตามเวลาท่ีก าหนด  โดยกรอกรายละเอียดในใบ
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และระบุช่ือกองทุนตน้ทาง จ านวนเงิน* หรือ จ านวนหน่วยท่ีตอ้งการสับเปล่ียนจาก
กองทุนตน้ทาง และช่ือกองทุนปลายทางให้ชดัเจน 

 
 
           สับเปลี่ยนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บลจ.อีสท์สปริง   

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดล้งนามในใบค าขอใชบ้ริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และไดรั้บรหัสผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านส าหรับ
ใชบ้ริการดงักล่าวแลว้ สามารถท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการไดต้ลอด 24 ชัว่โมง** โดย
สับเปล่ียนเป็นจ านวนเงิน หรือเป็นจ านวนหน่วยลงทุน ไดค้ร้ังละไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยลา้นบาทถว้น) 
โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังต่อวนั หรือมูลค่าอ่ืนๆท่ีบริษทัจดัการจะแจง้ในอนาคต 

 

   สับเปลี่ยนผ่ำนค ำส่ังสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กนั  โดยก าหนดค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน
อตัโนมติัดว้ยตวัเองผา่นอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ หรือวิธีการอ่ืนท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามท่ีบริษทั
จดัการ 

ในการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมัติ ผูถื้อหน่วยลงทุนจะต้องย่ืนใบค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัต่อ
บริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยระบุช่ือกองทุนตน้ทาง จ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
ตอ้งการส่ังสับเปล่ียนในแต่ละงวด ช่ือกองทุนปลายทาง และก าหนดวนัท่ีให้ท ารายการสับเปล่ียนเป็นล าดบัวนัท่ีของ
สัปดาห์หรือของเดือนหรือของไตรมาสหรือของปี ท่ีตอ้งการท ารายการส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน รวมทั้งระบวุ่าจะเลือก
ให้ท ารายการในวนัท าการก่อนหรือหลงัวนัท่ีตอ้งการในกรณีท่ีวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษทัจดัการ  

ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติั หรือค าขอยกเลิก จะมีผลภายหลงัจากท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์
เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีท่ีบริษทัจดัการรับค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกโดยไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต บริษทั
จดัการอาจใชเ้วลาในการรวบรวมค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือค าขอยกเลิกดงักล่าวให้แก่นายทะเบียนเพ่ือบนัทึก
ขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นบัจากวนัท่ีย่ืนค าขอท ารายการค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัหรือ
วนัท่ียื่นค าขอยกเลิก  

  สับเปลี่ยนผ่ำนเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุนของบริษัทจัดกำร โทร.1725 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะให้บริการน้ี เฉพาะผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีมีบญัชีกองทุนเป็นบญัชีประเภทบุคคลธรรมดา 
และไม่เป็นบญัชีร่วม  จึงจะท ารายการผา่นบริการน้ีได ้จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบ
รายละเอียดความมีตวัตนของผูถื้อหน่วยลงทนุก่อนท ารายการทุกคร้ัง 
 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างบญัชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใตเ้ลขท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน
เดียวกนัเท่านั้น ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งติดตอ่ศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน ของ บลจ.อีสทส์ปริง  หรือผูส้นบัสนุน เพื่อเปิดบญัชี



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 14 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

กองทุนปลายทางก่อนท าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือท าการเปิดบญัชีกองทุนปลายทางดว้ยตนเองทางอินเทอร์เน็ตท่ี บลจ.
อีสทส์ปริง   
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะรับใบยืนยนัการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  สามารถแจง้ความประสงค์ท่ีจะขอรับใบยืนยนัการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษทัจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีบริษทัจดัการก าหนดเพ่ิมเติม             
 
หมายเหตุ   *   สามารถท ารายการเป็นเศษสตางคไ์ด ้ผ่านบริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนบางแห่งท่ีระบบ 

คอมพิวเตอร์เอ้ืออ านวย และทางอินเทอร์เน็ต             
     **  กรณีท่ีส่ังสับเปล่ียนหลงัเวลาท่ีก าหนด ระบบจะจดัเป็นค าส่ังสับเปล่ียนเพ่ือท ารายการในวนัท าการถดัไป 
 
  

Q :  กรณีใดท่ีบริษัทจัดกำรกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 
A :   บริษทัจดัการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนดงัน้ี 

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมี้ถ่ินฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูท่ี้มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผูถื้อ Green 
Card ท่ีออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา   

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน เป็นตน้ซ่ึงจดัตั้งขึ้นภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขา
ของนิติบุคคลดงักล่าว  

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา  
4) ผูล้งทุนซ่ึงติดต่อหรือรับขอ้มูล หรือส่งค าส่ังเก่ียวกบัหน่วยลงทุนของบริษทัจดัการ หรือช าระ/รับช าระเงินเก่ียวกบั

หน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ี รวมถึงผูล้งทุนท่ีใช้ตวัแทนหรือผูจ้ดัการท่ีตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการด าเนินการดงักล่าว   

5) กองทรัพยสิ์นของบุคคลและนิติบุคคลดงักล่าวตามขอ้ 1) – ขอ้ 4) 
 

▪ บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการส่ังซ้ือ การจดัสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่า
ทางตรง หรือทางออ้ม ส าหรับผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ 

 
▪ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั ค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ท่ีบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมี

ผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
▪ บริษทัจดัการอาจหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวเม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่า การรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน

ต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน 
 

Q :  กองทุนรวมนี้มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้ว และกำรหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่ำงไร 

A :  กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
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กำรเล่ือนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน 

บริษทัจดัการกองทุนรวมจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมเปิดไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งมเหตุสม 

      ผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ
ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวม  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

ทั้งน้ี การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เวน้
แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน  

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พร้อมทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านกังานโดยพลนั  

ทั้งน้ี บริษทัจดัการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผูดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนส่ังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษทัจดัการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าส่ัง
ขายคืนก่อนหลงั 

 
กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้ว  

1. การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนประเภทสถาบนั 
2. บริษทัจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน  
(ก) มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ข) ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ห่งนั้นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีท าให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีท าให้กองทุนรวมไม่ไดรั้บช าระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหน่วยลงทนุท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรับค าส่ังซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี  
(ก) บริษทัจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
1) การกระท าท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2) การให้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
3) การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัตามค าส่ังเก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรู้จกัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนั
เน่ืองมาจากการท่ีบริษทัจดัการกองทุนรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว่์าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วน
บุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงให้กระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
3. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 2. และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุน หรือหยดุรับค าส่ังซ้ือค าส่ังขายคืน 
ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการไม่ขายไม่รับซ้ือคืน ไม่
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2. (1) (2) (3) หรือ (5) บริษทัจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนราย
อ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน ไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ัง
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามข้อ 2. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมด าเนินการดังน้ีก่อนการ
เปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั้นให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุน  
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(ข) แจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน 
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขาย
คืน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจหยดุค านวณ
และประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 

 
4. บริษทัจดัการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้หรือหยดุรับค าส่ังซ้ือ
หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์
ยงัไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งนั้น
ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทุน หยดุรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุก
แห่งของบริษทัจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการซ้ือขายหรือ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจง้ให้ผูท่ี้ไดมี้ค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั  

 

กำรหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน 
เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษทัจดัการหยุด
รับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืนหรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่
รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับค าส่ังซ้ือ ค าส่ังขายคืน หรือค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 
Q: บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีเคร่ืองมือกำรบริหำรและจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องของกองทุน (Liquidity Management 
Tools) ส ำหรับกองทุนรวมนี ้อย่ำงไร 
A:  เคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) : 

ส ำหรับในช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2565)  บริษทัจดัการจะจดัให้มีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องของกองทุนในปัจจุบัน อันได้แก่  การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) , การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) , การด าเนินการใน
กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล (side pocket) และ การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ลว้
หรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)  ซ่ึงบริษทัจดัการจะด าเนินการในกรอบวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี    

 
ส ำหรับในอนำคต หากบริษทัจดัการจะเพ่ิมเติมการใชเ้คร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของกองทุนอนั
ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee), ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขาย
ทรัพยสิ์น ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)  และ ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 18 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

(notice period) นั้น บริษทัจดัการจะเปิดเผยให้ทราบในหนงัสือช้้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมฉบบัน้ี และ/หรือทางเวบ็ไซด์ของ
บริษทัจดัการ หรือ ผา่นทางช่องทางอื่นท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมืออยา่งหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจ าเป็นและหรือตาม
การประเมินว่าสมควรภายใตเ้ง่ือนไขขอ้จ ากดัและสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้น ๆ โดยบริษทัจดัการจะระบุวิธีการรวมถึง
รายละเอียดการใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ี และหรือกรณีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางตามท่ีบริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยการใชเ้คร่ืองมือชนิดหน่ึง ๆ อาจมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไขท่ีใชแ้ตกต่างกนัในแต่ละวนัท า
การท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือนั้น ๆ 
 
▪   กำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำรค ำนวณท่ีสะท้อนต้นทุนในกำรซ้ือขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)  
การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 
หมายถึง การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ท่ีใชใ้นการค านวณราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน ดว้ย swing factor เพื่อสะทอ้น
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์น (transaction costs) ของกองทุนรวมท่ีอาจเกิดขึ้นจากปัจจยตั่าง ๆ เช่น การซ้ือขาย
ทรัพยสิ์น หรือภาวะท่ีตลาดของทรัพยสิ์นมีความผนัผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ  เหตุการณ์อื่นท่ีส่งผลกระทบต่อตน้ทุน
และค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม เป็นตน้ โดยสามารถ พิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อเ้ทจ็จรงิท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมตฐิาน
และหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
ดว้ยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดงัน้ี    
- “Full swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ดว้ยสูตรการค านวณท่ีสะทอ้นตน้ทนุและค่าใชจ้่าย

ในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทุกวนัท าการ โดยไม่ตอ้งมีการพิจารณาก าหนดระดบั (threshold) ของมูลค่าซ้ือขาย
หน่วยลงทนุสุทธิ  

- “Partial swing pricing” เป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ด้วยสูตรการค านวณทท่ีสะท้อนต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เฉพาะวนัท าการท่ีกองทุนรวมมีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิเกินระดบั 
(threshold) ท่ีก าหนดไว ้

 
• กองทุนรวมท่ัวไป  

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

-       บริษทัจดัการจะก าหนดอตัรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้
Swing Pricing ท่ีเป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษทัจดัการ โดยค านึงถึงประโยชน์ของกองทุน
และผูถื้อหน่วยลทุนเป็นส าคญั  
 
-        swing factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  
1. ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายจากการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการซ้ือ
ขายทรัพยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายท่ีถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง 
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ/หรือค่าใชจ้่ายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2. ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรับ
ใชต้ราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 
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3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพยสิ์นท่ีกองทุนถือครอง  
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน  
3. ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีมีผลกระทบสภาพคล่องของหลกัทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
- ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ
ในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้
 
ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัท าการนั้น  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัรา swing factor ท่ีเรียกเก็บจริง ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ แต่ไม่เกินอตัรา
สูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการท่ีมีการใช้
เคร่ืองมือ swing pricing และบริษทัจดัการจะน ายอดซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น ทั้งน้ีบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีไดด้ าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ swing pricing ในวนัท าการนั้น แมห้ากภายหลงัปรากฏว่า
เช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัท าการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีช าระดว้ยเช็ค
ท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
 
กำรพจิำรณำใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการ ท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี 
• ในกรณีท่ีบริษทัจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขาย
หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ท่ีบริษัทจัดการ
ก าหนด โดยท่ีมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ
สับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออก (switch out)  
ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด  
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▪ กำรก ำหนดเพดำนกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)  
การก าหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) หมายถึง การก าหนดระดบัการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียน
หน่วยลงทุนออกไดเ้ท่าท่ี Redemption Gate ท่ีก าหนด  เม่ือเกิดสถานการณ์ไม่ปกติหรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย  
สามารถก าหนด threshold เป็นตัวบ่งช้ีสถานการณ์ไม่ปกติดังกล่าวและการใช้ Redemption Gate จะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาท่ี
ก าหนดใน gate period  
 
- กองทุนรวมท่ัวไป  
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข 
• บริษัทจัดการจะก าหนด Redemption Gate ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะก าหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วนัท าการ ในแต่ละ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีท่ี
บริษทัจดัการก าหนด 
 
• ในกรณีท่ีบริษทัจดัการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใช้
เฉพาะวนัท าการซ้ือขายใดท่ีสัดส่วนของมูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทนุสุทธิของกองทุน เทียบกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน
มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold ท่ีบริษทัจดัการก าหนด โดยท่ี มูลค่าซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนค านวณจากมูลค่า
การซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out)  
 
• บริษทัจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสัดส่วน (pro-rata basis) 
ของค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 
 
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละคร้ังแตกต่างกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่า
กว่า Redemption Gate ขั้นต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
 
• ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือ บริษทัจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ถดัไป รวมกบัค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของ
ค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนท่ีเหลือได ้ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการจะท าการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท า
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
หรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้  
 
• ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate น้ี บริษทัจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอ่ืนได ้ 
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ข้อสงวนสิทธิ์  
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลง อตัรา Gate threshold รวมถึงเปล่ียนแปลง gate period ไดต้ามดุลยพินิจของบริษทัจดัการ 
แต่ไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขั้นต ่าท่ีระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ท่ีระบุในโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการ
ค านวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษทัจดัการก าหนด 
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 
Gate ก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด การใชเ้คร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกบั Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได้ บริษทัจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน
ทั้งหมดท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกค าส่ังโดยไม่ชกัชา้  
 
• บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะน าขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถา้มี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัท าการนั้น  
 
กำรพจิำรณำใช้เคร่ืองมือ 
• บริษทัจดัการจะเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี  
• บริษทัจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ 
โดยบริษทัจดัการอาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งช้ีสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไดแ้ก่ 
1. ความผนัผวนในตลาดซ้ือขายทรัพยสิ์น  
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุน
จะไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เน่ืองจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption 
Gate ท่ีก าหนดไว ้ 
3. ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษทัจดัการ 
ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถท าไดเ้พ่ือให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
 
▪ กำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี ้หรือตรำสำรท่ีลงทุนประสบปัญหำขำด

สภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำท่ีสมเหตุสมผล (side pocket)  
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะปฏิบติัตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุน
รวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 
▪ กำรไม่ขำยหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมค ำส่ังท่ีรับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำส่ังซ้ือหรือค ำส่ังขำยคืนหน่วยลงทุน 

(suspension of dealings) 
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บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดรั้บการผอ่นผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบริษทัจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขาย
หน่วยลงทนุโดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจาก เหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
2. ไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไดอ้ยา่งเป็นธรรม และเหมาะสม  
3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  
 
อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ให้บริษทัจดัการกองทุนรวมปฏิบติัตาม ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนท่ี
มิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  
 
ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไวแ้ล้วหรือจะหยุดรับค าส่ังซ้ือหรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
จดัการกองทุนรวมเพ่ือผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุน
ส่วนบุคคล  
 
Q :  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่ำงไร 
A: บริษทัจดัการยงัไม่เปิดรับค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนในช่วง 1 เดือนแรกนับจากวนัจดทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นกองทุน

รวม ทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 
หรือปรับปรุงในหนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

 
ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ท่ีถือครองหน่วยลงทุน ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้
ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยไม่นอ้ยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ  สามารถ
ขอรับหนงัสือช้ีชวน คู่มือผูล้งทุน ค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษทัจดัการก าหนด(ถา้มี) ไดท่ี้ 
ท่ีท าการทุกแห่งของบริษทัจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในวนัและเวลาท าการซ้ือขาย
หน่วยลงทุน หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษทัจดัการอาจแจง้เพ่ิมเติมในอนาคต และสามารถส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดย
กรอกรายละเอียดในค าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี บริษัทจัดการก าหนด พร้อมเอกสาร
ประกอบการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการก าหนด (ถ้ามี) โดยน าส่งเอกสารดงักล่าวได้ท่ีบริษทัจดัการหรือ 
สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

  
Q :  กองทุนรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ำกัดกำรโอนไว้อย่ำงไร 
A :   หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ ไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย 

จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้
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Q :  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทรำบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ได้จำกช่องทำงใด 

A :   ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ได ้ 

1. Website : https://www.eastspring.co.th 
2. บริษทัจดัการท่ี โทร. 02-838-1800 
3. ผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคนืท่ี บลจ.อีสทส์ปริง ตแต่งตั้ง 
 

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

Q :  กองทุนรวมนีม้ีกำรออกและส่งมอบหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีมีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิให้แก่ผูส่ั้งซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น สมุดบญัชีแสดงสิทธิใน

หน่วยลงทุน โดยผูส่ั้งซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง เวน้แต่จะไดรั้บ
อนุญาตจากบริษทัจดัการหรือนายทะเบียนให้ด าเนินการเป็นอยา่งอื่นได ้  

 
 บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนอาจมอบหมายให้ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีบริษทัจดัการแต่งตั้งเป็น

ผูด้  าเนินการดงักล่าวตามวรรคหน่ึง  หรือให้ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผูด้  าเนินการดงักล่าวในนามบริษทั
จดัการหรือนายทะเบียน   

 
 Q :  ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ้ำจถูกจ ำกัดสิทธิในเร่ืองใด ภำยใต้เง่ือนไขอย่ำงไร   

A :   ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมน้ีอาจถูกจ ากดัสิทธิในเร่ือง 
  
 ขอ้จ ากดัสิทธิในการโอนหน่วยลงทุน 
• ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนัได ้

 
 ขอ้จ ากดัในการจดัสรร 
• กองทุนรวมน้ีอาจไม่ไดรั้บการจดทะเบียนหากมีการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน 1 

ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด 

 ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
• บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ล้ว

ทั้งหมดของกองทุนรวมยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 

• ผูล้งทุนจะตอ้งลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท่ีซ้ือหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืน หรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทุนออกก่อนก าหนดอาจเป็นผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงันั้น ผูถื้อหน่วยลงทุนมี
หนา้ท่ีตอ้งศึกษาและปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภาษีอากร 
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ขอ้จ ากดัสิทธิออกเสียง 
• การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม: ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสาม

ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษทัจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั
นั้นในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และจะด าเนินการแกไ้ขสัดส่วนการ
ถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั้นให้มีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุน ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัท่ีปรากฏกรณีดงักล่าว หรือจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทนัที 
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
ขอ้จ ากดัการรับเงินปันผล 

• กองทุนจะไม่จ่ายเงินปันผล (ถา้มี) ในส่วนท่ีเกิน 1 ใน 3 และยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายไดข้องแผน่ดิน กรณีการ
เกินโดยเกิดจากการลงทุนเพ่ิม ทั้งน้ีโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
 

Q :  ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบ
แนวทำงกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพิม่เติมหรือไม่ อย่ำงไร 

A :   ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https:// www.eastspring.co.th และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 
Q :  กองทุนรวมนีม้ีช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบำยกำรระงับข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 

ตลอดจนวิธีเข้ำสู่กระบวนกำรดังกล่ำวหรือไม่อย่ำงไร 
A :   กองทุนรวมน้ีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้งทุน โดย 
 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั โทรศพัท ์0-2838-1800 หรือ 
 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์0-2263-6000 หรือ 
 ผูดู้แลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2296-4763-90    
 
 การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
 บริษทัจดัการตกลงให้มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม

โครงการจัดการกองทุนรวมน้ี และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของส านกังาน ก.ล.ต. ได ้

 

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนนิงำนของกองทุนรวม 

Q :  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ซ่ึงอย่ำงน้อยต้องมีรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำร จ ำนวนกองทุนรวมท้ังหมด
ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัท และมลูค่ำทรัพย์สินสุทธขิองกองทุนรวม 

A :   ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการกองทนุรวม 
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บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จ ากดั และ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั มีการควบรวมสองบริษทัเขา้
ดว้ยกนั โดยด าเนินการภายใตช่ื้อ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั              
ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 บาท (สองร้อยลา้นบาทถว้น) 

 
ท่ีตั้ง  ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนยท่ี์ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 
 Email  : contactus.th@eastpring.com 
 www.eastspring.co.th 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัทจัดกำร ดังนี ้ 
1.   คุณโรบิน ลอยด ์สเปนเซอร์       ประธานกรรมการ 
2.   คุณอดิศร เสริมชยัวงศ ์            กรรมการ 
3.   คุณเวนด้ี ลิม ฮวี ชิง                 กรรมการ 
4.   คุณอนุวติัร์ เหลืองทวีกุล           กรรมการ 
5.   คุณศรัณย ์ภู่พฒัน์                    กรรมการ 

 
 

รำยช่ือผู้บริหำร 
1.  คุณอดิศร      เสริมชยัวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ 
2.  คุณพงษพ์นัธ์ุ สุขยางค ์               รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
3.  คุณเบญจรงค ์ เตชะมวลไววิทย ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ – ฝ่ายพฒันาและวางแผนกลยทุธ ์
4.  คุณ Phanindra Prabhala  รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายปฏิบติัการ 
5.  คุณนฎา อิบรานนัท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
6.  คุณปนดัดา ตณัฑช์าญชีวิน รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายช่องทางการจดัจ าหน่ายและธนบดีธนกิจ 
7.  คุณย่ิงยง เจียรวุฑฒิ  รองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายจดัการลงทุน 

 
รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

1.  คุณย่ิงยง         เจียรวุฑฒิ           รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการกองทุน  
2.  คุณธีระศนัส์   ทุติยะโพธิ                             ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหน้ีและบริหารเงิน 
3.  คุณวิศิษฐ์       ช่ืนรัตนกุล            ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารหน้ีและบริหารเงิน 
4.  คุณพชัราภา   มหทัธนกุล           ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ตราสารทุน  
5.  คุณสมิทธ์       ศกัด์ิก าจร               ผูจ้ดัการกองทุน ตราสารทุน                      
6.  คุณดาราวรรณ  ประกายทิพย ์       ผูจ้ดัการกองทุน อสังหาริมทรัพย ์
7.  คุณธีรนุช        ธรรมภิมุขวฒันา   ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ                                                                                                   
8.  คุณพรศจี        วรสุทธิพิศิษฏ ์         ผูจ้ดัการกองทุน กองทนุรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ 
9.  คุณพงษพ์นัธ์ุ   สุขยางค ์                  รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบริหารความเส่ียง  

 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 26 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

รำยช่ือผู้จัดกำรกองทุน ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

นายธีระศนัส์ ทุติยะโพธิ 
 

- 2539 ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) 

- 2536 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2551 – 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน เอม็ เอฟ ซี จ ากดั 
(มหาชน) ผูจ้ดัการกองทนุอาวุโส 
ฝ่ายจดัการลงทนุ 

- 2549 – 2551 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ซิมิโก ้จ ากดั 
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2547 – 2549 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อเบอร์ดีน จ ากดั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการลงทุน, 
ฝ่ายจดัการกองทนุ 

- 2544 – 2547 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน อยธุยา จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ีบริษทั
จดัการ ติดตามภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทนุ ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

นางสาวพรศจี วรสุทธิพิศิษฎ ์ - 2550 ปริญญาโท การเงิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- 2547 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2552 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2550 - 2552 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ยโูอบี จากดั 
เจา้หนา้ท่ีบริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และกาหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 

น.ส.ดาราวรรณ ประกายทิพย ์ - 2552 ปริญญาโท Financial - กรกฎาคม 2565  บริษทั ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 27 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

 
  
  
  
 

Management Rotterdam 
School of Management, 
Erasmus University 

- 2548 ปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตร์ (ภาค
ภาษาองักฤษ)
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
ลงทุน 

- 2558 - 2562 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน พรินซิเพิล จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายการลงทนุทางเลือก 

- 2557 - 2558 บริษทัหลกัทรัพย์
ไทยพาณิชย ์จ ากดั ผูช่้วย
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบริหารจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล 

- 2553 - 2555 ธนาคารไทยพาณิชย ์
จ ากดั (มหาชน)นกัวิเคราะห์การ
ลงทุน ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ 

- 2550-2551 บริษทั ไพน์ พาร์ท
เนอร์ จ ากดั นกัวิเคราะห์อาวุโส 

- 2548 – 2550 บริษทัตน้สน 
แคปปิตอล จ ากดั นกัวิเคราะห์
หลกัทรัพย ์

ภาวะตลาด และ
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ
ลงทุน และก าหนดกลยทุธ์การ
ลงทุน ตามกรอบการลงทนุท่ี
ก าหนด 

นายสมิทธ์ ศกัด์ิก าจร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหา
นคร  

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ             

- ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ
สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมา 
ธิราช 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2559 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์ จ ากดั ผูจ้ดัการกองทุน
อาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน    

- 2553 - 2559  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม ฟิลลิป จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย

ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาด
ทุน และตลาดอสังหาริมทรัพย ์
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 28 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

จดัการลงทนุ  
- 2552 - 2553  ธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) เจา้หนา้ท่ีช านาญ
การส่วนซ้ือขายหลกัทรัพย ์สาย
งานจดัการกองทนุส่วนบคุคล   

- 2548 - 2552  บมจ.ไทยประกนั
ชีวิต ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล  

- 2544 - 2548  บมจ.หลกัทรัพย์
จดัการกองทุน กรุงไทยเจา้หนา้ท่ี
ฝ่ายซ้ือขายหลกัทรัพย ์

- 2538 - 2542  บมจ.เงินทุน
หลกัทรัพย ์ไอทีเอฟ เจา้หนา้
วิเคราะห์สินเช่ืออาวุโส 

นายวิศิษฐ์ ช่ืนรัตนกุล - 2536  ปริญญาโท การเงิน
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  

- 2532  ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ    

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2560 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2545 - 2560 บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส  

- 2542 – 2545  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุน ธนชาต  จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน 

ดูภาพรวมของกองทุนท่ี 
บริษทัจดัการ ติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน 
ตลาดตราสารหน้ี และ
หลกัทรัพยต์่างประเทศ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ ติดตาม
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และ
บริหารการลงทนุ ตามกรอบ
การลงทุนท่ีก าหนด 

น.ส.พชัราภา มหทัธนกุล - 2537   ปริญญาโท MBA, 
Seattle University  

- 2535   ปริญญาตรี บญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

- 2556 - 2564  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนยโูอบี (ประเทศ

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาด และตราสารทุน เพื่อน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์
ประกอบการตดัสินใจลงทุน
และก าหนดกลยทุธ์การลงทุน 
ภายใตก้รอบการลงทุนท่ี
ก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 29 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

ไทย) จ ากดั ผูช่้วยกรรมการ
ผูจ้ดัการ, สายการลงทุน 

- 2550 - 2556  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนไอเอน็จี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั SVP, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

- 2546 - 2550  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต จ ากดั
ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการ
กองทุน 

ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุขวฒันา - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต นวตักรรมการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) New York 
University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประกาศนียบตัรอภิธรรม
บณัฑิต (ป.อบ) อภิธรรม
โชติกะวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2562 - 2565  บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนธนชาต ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกองทุน
ต่างประเทศ 

- 2546 - 2562 กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ (กบข.)   

- 2559 - 2562 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

- 2548 - 2559 ผูอ้  านวยการ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารตราสารหน้ี 

- 2546-2548 ฝ่ายตราสารหน้ีและ
ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ                                                                                                                                                                                               

- 2544-2546 ผูจ้ดัการกองทุน 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ยโูอบี         

- 2542- 2544 Treasury 
Department , Standard Chartered 
Bank 

- 2539 - 2542 เจา้หนา้ท่ีการลงทุน 
ฝ่ายบริหารเงินส ารอง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะตลาด และตราสารทุน 
เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และก าหนดกล
ยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการ
ลงทุนท่ีกาหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 30 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

นางสาววิภาสิริ  เกษมศุข 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- CFA level I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- รักษาการผูจ้ดัการกองทนุส่วน
บุคคลอาวุโส 2  บลจ.ธนชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนธนาคารกรุงเทพ
จ ากดั(มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์การลงทนุ
อาวุโส บลจ.ธนชาต 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นางรัชนิภา พรรคพานิช 
 

- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
St. Louis University, USA  

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส   บลจ.ธน
ชาต 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 1  บลจ.
ธนชาต 

- เจา้หนา้ท่ีบริหารส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- หวัหนา้ส่วนศูนยซ้ื์อขายตราสาร
หน้ีไทย 

- ผูจ้ดัการกองทุนบลจ.ธนชาต 
- ผูช่้วยผูช้  านาญการธนาคาร
กรุงเทพจ ากดั(มหาชน) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่าย
ตราสารหน้ี 

นายศตนนท ์ทนั - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ 
Inter Business Management 
(Eng)) University of Surrey 

- CISA I 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.ธนชาต
Equity Trader  ( Equity & TFEX 
) KTB 

- Institutional Sale Phillip 

ผูจ้ดัการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 31 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

securities 
- Institutional Sale Trinity 

securities 
- Relationship Manager 

(Corporate Banking) UOB 
- Relationship Manager Standard 

Charter (Thailand) 
นายวสวตัต์ิ จิรวิชญ - ปริญญาโท Msc. Finance, 

Thammasat University 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
(การเงินการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- CFA Level 1 
- CISA Level 1 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 -2565ผูจ้ดัการกองทุน บลจ.
ธนชาต 

- 2561 EQUITY FUND 
MANAGER, SCBAM 

- 2558 EQUITY ANALYST, 
SCBAM 

- 2554 VALUATION & 
BUSINESS MODELING 
CONSULTANT, 
ERNST&YOUNG 
CORPORATE SERVICES 
LIMITED 

ผูจ้ดัการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 

นางสุวลัลี ศิริสมบติัยืนยง - 2549 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2543 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ (การเงินการ
ธนาคาร) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

- กรกฎาคม 2565   
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2563-2565 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน  

- 2549-2563 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ 
ทหารไทย จ ากดั 
ฝ่ายบริหารความเส่ียง 

ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดการเงิน และตลาดตรา
สารห น้ี  เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้อมู ล
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
แล ะด า เนิ น ก ารล งทุ น ให้
เป็นไปตามกลยุทธ์และตาม
กรอบการลงทุนท่ีก าหนด 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 32 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

นายวีรชยั จนัเป็ง - 2550 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-2543 ปริญญาโท 
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
-2541 ปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
- CFA 

- กรกฎาคม 2565  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส 

- 2564 – 2565 บลจ. ยโูอบี 
(ประเทศไทย) จ ากดั  
ผูอ้  านวยการอาวุโส ฝ่ายจดัการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2559 – 2564 บลจ. เดนาลี เพรส
ทีจ จ ากดั 
หวัหนา้ฝ่ายลงทุนตราสารทุน 

- 2554 – 2559 บลจ. กสิกรไทย 
จ ากดั 
ผูอ้  านวยการ ฝ่ายจดัการการ
ลงทุนตราสารทุน 

- 2552 – 2554 บล. ภทัร จ ากดั 
- รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์

- 2546 – 2552 บล. เคจีไอ จ ากดั 
รองผูอ้  านวยการ ฝ่ายคา้
หลกัทรัพย ์
 

ผูจ้ ัดการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 

นางสาวเชาวนี แกว้มณีเอี่ยม - ปริญญาโท M.Sc. in 
Financial Investment and Risk 
Management (FIRM) 
(Distinction, International 
Program) The National 
Institute of Development 
Administration (NIDA) 
- ปริญญาตรี B.A. Finance 
(Honor, International 
Program) Thammasat 
University 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัสุทยัธรร
มาธิราช 

- กรกฎาคม 2565 บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผูจ้ดัการกองทุน 
- 2559-2565 Senior Fund 
Manager 
 บลจ. ทิสโก ้จ ากดั 
- 2559  Fund Manager 
 บลจ. วรรณ จ ากดั 
- 2556-2559  Fund Manager  
บล. ไอวี โกลบอล จ ากดั 
(มหาชน) 
- 2556  Fund Manager  
บล. เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

ผูจ้ ัดการกองทุน  ฝ่ายตราสาร
ทุน                                                 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 33 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ช่ือ-สกุล ประวติัการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทุนรวม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
ของผูจ้ดัการกองทนุรวม 

- CFA Level II - 2555-2556 Fund Manager  
บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
- 2552-2555 Assistant Fund 
Manager บลจ. ไทยพาณิชย ์
จ ากดั 

 
Q :  รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมท้ังต้องจัดให้

มีข้อควำมว่ำ รำยช่ือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
A :  ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ล าดบั บริษทั เบอร์โทรศพัท ์
1 ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 02-292-4352 

หรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี บลจ. อีสทส์ปริง แต่งตั้ง 
 
รำยช่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
โทรศพัท ์02-838-1800   
 
รำยช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์: 0-2470-3200 
นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้ งผู ้ดูแลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 
 

ช่องทำงท่ีผู้ลงทุนสำมำรถทรำบข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบักองทุนรวมนี ้

ผูล้งทุนสามารถขอรับหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้  
• บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 
• ธนาคารทหารไทย ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
• ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วยลงทุน  
• เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ https:// www.eastspring.co.th 
 

ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

ความเส่ียงในการลงทนุของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารเพ่ือลดความเส่ียง มีดงัน้ี 
ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 

1. ความเส่ียงของตลาด  (Market Risk) คือ  โอกาสท่ีราคา
หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนไดรั้บผลกระทบ

1. บริษทัจดัการจะด าเนินการศึกษาและประเมินปัจจยัเส่ียง
ต่างๆ อยา่งระมดัระวงั รวมถึงจะด าเนินการติดตามและ



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 34 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ  เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนสภาพ
คล่องในตลาดเงิน การปรับตวัของราคาสินคา้ท่ีเป็นปัจจยั
ในการผลิตหรือเกิดสงครามเป็นตน้ 

 
2. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate 

Risk) คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกับเงินอีกสกุล
หน่ึง เน่ืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ซ่ึงจะท าให้ผลตอบแทนท่ีได้รับ มีความไม่แน่นอน
เน่ืองจากต้องแลกเปล่ียนเงินสกุลเงินตราต่างประเทศท่ี
กองทุนไปลงทุนมาเป็นเงินสกุลบาท 

 
 
 
 
 
3. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ  (Country and 

Political Risk) ได้แ ก่  เส ถี ยรภ าพท างด้าน การ เมือ ง 
เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ท่ีกองทุน
ไดล้งทุนไว ้

 
 
4. ความเส่ียงจากขอ้จ ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ 

(Repatriation Risk) คือ ความเส่ียงท่ีกองทนุไม่สามารถน า
เงินลงทุนและผลตอบแทนกลบัประเทศไดค้รบถว้นตามท่ี
คาดไวไ้ด ้

 
 
5. ความเส่ียงด้านสภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน 

(Liquidity Risk) ซ่ึ งเกิดจากการท่ีกองทุนไม่สามารถ
จ าหน่ายตราสารนั้นๆ ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีตอ้งการ 

 
 
6. ความเส่ียงจากการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Leverage 

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะมีผลกระทบต่อระดับราคาของ
หลกัทรัพยอ์ย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองนอกจากน้ี จะ
ศึกษาขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
ของกองทุนอีกดว้ย 

 
2. ส าหรับกองทุนน้ีจะใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้น

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจ จึง
อาจมีความเส่ียงจากอัตราแลกเป ล่ียนเงินจากการท่ี
กองทุนน าเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีที
เอฟตราสารทุ นต่ างประเทศใน รูปสกุล เงินตรา
ต่างประเทศอยู่บ้าง ซ่ึงมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับ
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างเงินบาทและ
สกุลเงินตราต่างประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ซ่ึงท าให้ผู ้
ล งทุ น อาจจะขาดทุ นห รือได้ รับก า ไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน/หรือไดรั้บเงินคืนต ่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรก
ได ้ 

 
3. บริษัทจัดการจะด าเนินการติดตามสถานการณ์และ

วิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ ท่ี กองทุนลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อท่ีจะสามารถปรับเปล่ียนการ
ลงทุนไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 
4. บริษัทจัดการจะศึกษาข้อจ ากัด เง่ือนไข และประเมิน

ปัจจัยเส่ียงต่างๆ อย่างระมัดระวงั  ก่อนท่ีจะลงทุนใน
หลกัทรัพยใ์นแต่ละประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรค
ต่อการลงทุน  และการน าเงินกลับเข้าประเทศของ
กองทุน 

 
5. บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวม

ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ ท่ี
มีสภาพคล่องเพียงพอในการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยจะ
พิจารณาจากนโยบายการลงทุนและเง่ือนไขของกองทุน 
เพื่อลดความเส่ียงในดา้นการขายคืนหน่วยลงทุน 

 
6. ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื่อป้องกนัความ
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ควำมเส่ียงในกำรลงทุนของกองทุนรวม แนวทำงกำรบริหำรเพ่ือลดควำมเส่ียง 
Risk) คือความเส่ียงจากการลงทุนในสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงโดยระยะเวลาและสัดส่วน
ในการลงทุนเพ่ือป้องกันความเส่ียงนั้ นจะขึ้ นกับการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงอาจ
ไม่สามารถป้องกันความเส่ียงได้ทั้ งหมด  และหาก
ค าดการ ณ์ ผิ ด อ าจท า ให้ เสี ย โอก าส ใน การได้ รับ
ผลตอบแทนท่ีมากขึ้น 
 

7. ความเส่ียงจากความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสาร  (Credit 
Risk) คือโอกาสท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีไม่สามารถช าระคืน
เงินตน้หรือดอกเบ้ียไดต้ามก าหนดเวลา 

 
 
8. ความเส่ียงดา้นภาษี (Tax Considerations) การ

เปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัภาษีอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าเงิน
ลงทุนของกองทนุ หรือกระทบตอ่ความสามารถในการ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผูล้งทนุ 

เส่ียงตามหลักเกณฑ์ ท่ีกาหนดโดยคณะกรรมการ
พิจารณาความเส่ียงลงทุน /คณะกรรมการลงทุนของ
บริษทัจดัการ เช่น จากสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เป็นร้อยละต่อขนาดของกองทุน 

 
 
 
 
7. ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารท่ีดีมี

คุณภาพ มีประวติัการด าเนินงานท่ีดี  และมีความมัน่คง 
นอกจากน้ี  ผู ้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อราคาของตราสารอยา่งสม ่าเสมอ 

 
8. บริษทัจดัการจะมีการติดตามสถานการณ์และแจง้ให้ 

ผูถื้อหน่วยรับทราบล่วงหนา้ในช่องทางท่ีเหมาะสมถึง
รายละเอียดการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบัภาษีซ่ึงอาจมี
ผลกระทบกบัผลตอบแทนของผูล้งทุน 

 

กำรเปรียบเทียบอัตรำส่วนกำรลงทุน 

ส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญำ (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  
 2.1 กรณีมี Credi rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้นไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
 2.2 กรณีมี Credi rating อยู่ในระดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบั

แรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.1  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูรั้บฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
1.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
1.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น

ประกนั 

ไม่เกิน 20%  

 (หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนใน
ต่ างป ระ เท ศห รือผู ้ มี ภ าระผู กพัน มี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา

ไม่เกินอตัราดังน้ี แล้วแต่อัตราใดจะสูง
กว่า 
(1) 10%  หรือ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ของธนาคารพาณิชย ์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 
5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.2.3.5  บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ

ไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษทัหลกัทรัพย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวันช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นบัแต่

วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

(2) น ้าหนกัของตราสารท่ีลงทนุใน 
benchmark + 5% 

6 ทรัพยสิ์นดงัน้ี  
6.1   ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับ

ผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ข
เหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพยซ้ื์อขายใน SET หรือ
ในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.2   ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทย ซ่ึงหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ส าหรับผู ้
ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงบริษทัท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มี
การเพิกถอนหุ้นออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด
จะสูงกว่า 

(1) (1) 10% หรือ 
(2) (2) น ้ าหนักของทรัพย์สิน ท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.4.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือศุกูก ท่ีผู ้ออกจัดตั้ งขึ้ นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศ) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 มี  credit rating (การลงทุนในต่ างประเทศหรือผู ้มีภาระผูกพัน มี
ภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating แบบ national 
scale) อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
6.4.3.1 ผู ้ออกเป็นบ ริษัทจดทะเบียนใน  SET ห รือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรัพยต์่างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 
6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี < 397 นับแต่วนัท่ี

ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4 .3.2 ผู ้มีภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกับบุคคล

ตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันบัแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) ท่ีมี issuer rating 

อยูใ่นระดบั investment grade 
6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สัญญามี credit rating (การลงทุนในต่างประเทศหรือ

ผูมี้ภาระผูกพนัมีภูมิล าเนาอยูใ่นต่างประเทศ โดยเลือกใช้ Credit rating 
แบบ national scale) อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือ

ขายในกระดานซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุน
ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือใน
ตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 

6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 3.13.2 
ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2.2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการ
จดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทุนทัว่ไป
ของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดงักล่าวท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย
หลกัทรัพยต์่างประเทศ) 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย ์ หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

8 ทรัพยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดังน้ี ไม่มีข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา

แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2. Derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 2 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพยสิ์นของบริษทัทุกบริษทัท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการ
เขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทัดงักล่าว  
    

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดังน้ี แล้วแต่
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  น ้ าหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 
2.  derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 3 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ท่ีนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 
เป็น ผูอ้อก  ผูส่ั้งจ่าย หรือคู่สัญญา ดงัน้ี 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษทัเงินทุน 
1.4 บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม reverse 
repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉล่ีย ในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉล่ียตาม
รอบอายกุองทุน 

- อตัราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนท่ีอายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 
6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมี
อายุทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากบั  
1 ปี  

2 ทรัพยสิ์นดงัน้ี 
2.1 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ี

มีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MF ได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้ MF 
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้าแฝงซ่ึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วย
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 
(ขอ้น้ีไม่ใช้กบัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุน
ในตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน หรือตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง เงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายไุม่เกินอายกุองทุน หรือรอบการลงทุน
ของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุ
สอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 Securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซ่ึงได้แก่ ทรัพยสิ์นตามข้อ 8 ของส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured 
Note) ศุกูก หรือ ตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
5.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 อตัราส่วนการลงทุน

ท่ีค านวณตามผูอ้อกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

6 Derivatives ดงัน้ี 
 6.1 การเขา้ท าธุรธรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเส่ียง (hedging) 
ไม่เกินมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเข้าท าธุรกรรมderivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด
ความเส่ียง(non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น1  
 จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 
6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซบัซอ้น2  
 จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives 

โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) 
ของกองทุนตอ้งเป็นดงัน้ี 
(1) Absolute VaR < 20% ของ NAV 
(2) Relative VaR < 20% เท่า ของ VaR ของ 

benchmark 
หมายเหตุ : “การลงทุนแบบซับซอ้น” หมายความว่า การลงทุน
ในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex 
strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ท่ีมีความซบัซอ้น (exotic derivatives) 

หมายเหตุ: 1,2 รายละเอียดของการค านวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
ส่วนที่ 4 : อัตรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษทัรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวนหุ้น
ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของ
บริษทันั้น  

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตราสาร 
Basel III และศุกูก  ของผู ้ออกรายใดราย
หน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย
หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 
    

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกตราสารรายนั้ น  ตามท่ี เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าห รับ รอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงิน
ท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดัไปและยงัไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มูลค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสิน
ทางการเงินนั้นจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป  
และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้น
งบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ให้ใชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของ ผูอ้อกราย
นั้น เป็นรายคร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบ filing 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นราย
โครงการ 

2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ . ราย
เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filling 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

       (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน หรือ บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษทัหลกัทรัพย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะท านองเดียวกับ บุคคลตาม  

1. – 9.) 
3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังน้ี โดย

ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1.1) มีขนาดเลก็ 
(1.2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทั้ งหมดของกองทุน infra ท่ีออก
หน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตรำส่วน (% ของ NAV) 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
5  หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ท่ี

ออกหน่วยนั้น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้น
ดงัน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
(1) มีขนาดเลก็ 
(2) จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ีในการค านวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
เร่ืองการลงทุนของกองทุน 
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ตำรำงแสดงค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำก ผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม(1) 
 

 อัตรำตำมโครงกำร เรียกเก็บจริง 
 2563 2564 2565 

1.   ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)(2) 
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end 

Fee) 
ไม่เกิน 1.50% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-
end Fee) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้  
(SWITCHING IN) 

ไม่เกิน 1.50% ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.4 ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
(SWITCHING OUT) 

เรียกเก็บเฉพาะการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื่อการออม
อื่นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการอื่น เรียกเก็บในอตัรา 214 บาทต่อ
รายการ 

2. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกผู้ซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตำมที่จ่ำยจริง)(2)  

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
2.2 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
2.3 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุน 
ไม่มี 

3. ค่ำใช้จ่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ(5))(2)  

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ  ไม่เกิน 2.1400% 1.5000% 1.498% 1.500% 
3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% 0.0214% 0.021% 0.021% 
3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140% 0.1070% 0.107% 0.107% 
3.4    ค่าใชจ้่ายในการจดัท ารายงานการและเอกสารของ 

กองทุน 
ตามท่ีจ่ายจริง - 0.108% 0.022% 

3.5    ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง - 0.018% 0.014% 
3.6    ค่าจดัพิมพแ์ละค่าจดัส่งเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง - - 0.010% 
3.7 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4) ไม่เกิน 0.0535% ตามท่ีจ่ายจริง 0.011% 0.006% 
4.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพนัธ์ และค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรตลำด (ตำมที่จ่ำยจริง)(2) 
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก 

รวมอยูใ่นค่าธรรมเนียมการจดัการ 
4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
5.    อัต5รำส่วนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ(2) 
5.1 อตัราส่วนค่าใชจ้่ายทั้งหมดต่อมูลค่าทรัพยสิ์น

สุทธิ 
 ไม่เกิน 2.5145% 1.763% 1.680% 

ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีสามารถประมาณการไดซ่ึ้งเรียกเก็บจากกองทุน ท่ีระบุไวใ้นโครงการและ
หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
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กองทุน (มูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หักดว้ย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ีค  านวณ ทั้งน้ีโดย
ยงัไม่ไดห้ักรายการต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงั
ไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีค  านวณ) 
 
หมายเหตุ :  
(1)  ทั้งน้ี ตามท่ีประกาศส านกังาน ก.ล.ต. และรายละเอียดโครงการกองทุนก าหนด หากจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายของกองทุนเพ่ิมเติมโดยมีจ านวนไม่เกินร้อยละห้าของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาหน่ึงปี 
(เพ่ิมขึ้นจากอตัราสูงสุดท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน) โดยบริษทัจดัการจะตอ้งด าเนินการตามรายละเอียดท่ีประกาศ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดและตามรายละเอียดท่ีก าหนดในโครงการ ไดแ้ก่ 
(1.1)  บริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียหรือค่าใช้จ่ายท่ี

เพ่ิมขึ้น โดยปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษทัจดัการ ส านกังานใหญ่และ/
หรือส านกังานสาขาของผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ และ/
หรือผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

(1.2) แจง้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปล่ียนแปลง  
(2)    ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่างๆ เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น ท านองเดียวกนั (ถา้มี) 
(3)  ทั้ งน้ี  บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ ้ าซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนและ

ค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน (ถา้มี) เท่านั้น 

(4)  ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(5)  ร้อยละของมูลค่าท่ีเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหน้ีสินทั้งหมดของกองทุน ณ วนัท่ี

ค านวณ  ทั้ งน้ีโดยยงัไม่ได้หักรายการต่อไปน้ี ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู ้ดูแลผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ท่ียงัไม่ไดมี้การค านวณและ/หรือยงัไม่ไดมี้การบนัทึกเป็นหน้ีสินจนถึงวนัท่ีค  านวณ 

 
 
  2564 2565 

ค่าใชจ้่ายในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์(trading cost) 0.967% 0.711% 
 

 
 

  2564 2565 

อตัราส่วนหมุนเวียนการลงทนุของกองทุน (Portfolio Turnover ratio: (PTR) 2.13 1.96 
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รำยงำนกำรลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน 



217,977.62 99.87 217,977.62

217,977.62 99.87 217,977.62

24,597.65 11.27 24,597.65

7,671.30 3.51 7,671.30

7,195.90 3.30 7,195.90

6,384.20 2.93 6,384.20

2,195.23 1.01 2,195.23

1,151.02 0.53 1,151.02

3,532.80 1.62 3,532.80

3,532.80 1.62 3,532.80

2,971.15 1.36 2,971.15

2,971.15 1.36 2,971.15

29,626.38 13.57 29,626.38

10,390.13 4.76 10,390.13

6,016.00 2.76 6,016.00

3,936.45 1.80 3,936.45

3,826.12 1.75 3,826.12

1,746.32 0.80 1,746.32

1,649.00 0.76 1,649.00

1,622.85 0.74 1,622.85

439.52 0.20 439.52

23,638.66 10.83 23,638.66

8,542.80 3.91 8,542.80

5,495.26 2.52 5,495.26

3,014.10 1.38 3,014.10

2,459.13 1.13 2,459.13

1,388.63 0.64 1,388.63

1,381.70 0.63 1,381.70

1,357.05 0.62 1,357.05

36,700.98 16.82 36,700.98

13,597.55 6.23 13,597.55

7,505.00 3.44 7,505.00

4,104.10 1.88 4,104.10

กองทุนเปิดธนชาต อสีท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือการออมพเิศษ

รายงานการลงทุนในหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน
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ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

หุ้นสามัญ 95.05

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 95.05

ธนาคาร 10.73

BBL ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 56.20 3.35

KBANK ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 45.40 3.14

SCB บริษทั เอสซีบี เอกซ์ จ  ากดั (มหาชน) 54.80 2.78

KKP ธนาคารเกียรตินาคิภทัร จ  ากดั (มหาชน) 31.70 0.96

TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 885.40 0.50

วสัดุก่อสร้าง 1.54

SCC บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 9.60 1.54

ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ 1.30

IVL บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั 
(มหาชน)

65.30 1.30

พาณิชย์ 12.92

CPALL บริษทั ซี.พี. ออลล ์จ  ากดั (มหาชน) 154.50 4.53

MAKRO บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 150.40 2.62

CRC บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)

96.60 1.72

HMPRO บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

233.30 1.67

GLOBAL บริษทั สยามโกลบอลเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 77.61 0.76

COM7 บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) 38.80 0.72

MEGA บริษทั เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ  ากดั (มหาชน) 34.90 0.71

RS บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 26.80 0.19

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 10.31

ADVANC บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน)

37.80 3.73

TRUE บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 1,112.40 2.40

INTUCH บริษทั อินทชั โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (มหาชน) 39.40 1.31

DTAC บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 
จ  ากดั (มหาชน)

51.50 1.07

SYNEX บริษทั ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)

52.90 0.61

BE8 บริษทั เบริล 8 พลสั จ  ากดั (มหาชน) 33.70 0.60

BBIK บริษทั บลูบิค กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 21.80 0.59

พลังงานและสาธารณูปโภค 16.02

PTT บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 360.20 5.94

GULF บริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั (มหาชน)

150.10 3.27

PTTEP บริษทั ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ ากดั (มหาชน)

28.70 1.79
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ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

2,581.25 1.18 2,581.25

2,214.50 1.01 2,214.50

1,627.26 0.75 1,627.26

1,144.00 0.52 1,144.00

1,153.38 0.53 1,153.38

1,090.80 0.50 1,090.80

1,074.20 0.49 1,074.20

369.74 0.17 369.74

239.20 0.11 239.20

6,795.41 3.11 6,795.41

2,769.40 1.27 2,769.40

2,163.67 0.99 2,163.67

1,862.34 0.85 1,862.34

9,834.77 4.51 9,834.77

2,229.02 1.02 2,229.02

2,184.87 1.00 2,184.87

1,786.05 0.82 1,786.05

1,466.80 0.67 1,466.80

771.40 0.35 771.40

743.23 0.34 743.23

653.40 0.30 653.40

13,948.41 6.39 13,948.41

6,975.90 3.20 6,975.90

2,542.65 1.17 2,542.65

2,503.96 1.15 2,503.96

1,047.20 0.48 1,047.20

878.70 0.40 878.70

10,252.23 4.70 10,252.23

4,772.50 2.19 4,772.50

2,185.15 1.00 2,185.15

1,554.59 0.71 1,554.59

EA บริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จ  ากดั (มหาชน) 29.50 1.13

TOP บริษทั ไทยออยล ์จ  ากดั (มหาชน) 43.00 0.97

BANPU บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 146.60 0.71

GPSC บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ  ากดั
 (มหาชน)

16.00 0.50

SPRC บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จ  ากดั 
(มหาชน)

122.70 0.50

OR บริษทั ปตท. น ้ามนัและการคา้ปลีก จ ากดั 
(มหาชน)

43.20 0.48

BGRIM บริษทั บี. กริม เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 32.80 0.47

PTG บริษทั พีทีจี เอ็นเนอย ีจ  ากดั (มหาชน) 27.80 0.16

ESSO บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน)

29.90 0.10

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 2.96

ONEE บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากดั 
(มหาชน)

227.00 1.21

VGI บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 428.45 0.94

PLANB บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 228.51 0.81

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 4.28

JMT บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จ ากดั (มหาชน)

28.04 0.97

BAM บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน)

108.70 0.95

TIDLOR บริษทั เงินติดลอ้ จ  ากดั (มหาชน) 48.60 0.78

AEONTS บริษทั อิออน ธนสินทรัพย ์(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั (มหาชน)

7.60 0.64

MTC บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั 
(มหาชน)

15.20 0.34

SAWAD บริษทั ศรีสวสัด์ิ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน)

13.70 0.32

KTC บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 10.80 0.28

อาหารและเคร่ืองด่ืม 6.08

MINT บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั 
(มหาชน)

202.20 3.04

OSP บริษทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 73.70 1.11

CPF บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
(มหาชน)

106.10 1.09

SAPPE บริษทั เซ็ปเป้ จ  ากดั (มหาชน) 37.40 0.46

CBG บริษทั คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 8.70 0.38

การแพทย์ 4.47

BDMS บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากดั 
(มหาชน)

190.90 2.08

BH บริษทั โรงพยาบาล บ ารุงราษฎร์ จ  ากดั 
(มหาชน)

13.70 0.95

CHG บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั 
(มหาชน)

384.80 0.68
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ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

1,508.15 0.69 1,508.15

231.84 0.11 231.84

8,863.80 4.06 8,863.80

4,818.62 2.21 4,818.62

3,448.00 1.58 3,448.00

597.18 0.27 597.18

1,214.40 0.56 1,214.40

1,214.40 0.56 1,214.40

4,049.68 1.86 4,049.68

4,049.68 1.86 4,049.68

16,582.57 7.60 16,582.57

4,247.00 1.95 4,247.00

2,546.54 1.17 2,546.54

2,319.21 1.06 2,319.21

1,910.52 0.88 1,910.52

1,173.84 0.54 1,173.84

1,154.31 0.53 1,154.31

1,152.44 0.53 1,152.44

1,143.30 0.52 1,143.30

935.41 0.43 935.41

18,867.87 8.64 18,867.87

13,223.18 6.06 13,223.18

2,238.60 1.03 2,238.60

2,204.05 1.01 2,204.05

1,202.04 0.55 1,202.04

6,500.88 2.98 6,500.88

3,839.28 1.76 3,839.28

1,990.20 0.91 1,990.20

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ  ากดั
(มหาชน)

BCH บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั 
(มหาชน)

69.50 0.66

PR9 บริษทั โรงพยาบาลพระรามเกา้ จ  ากดั 
(มหาชน)

18.40 0.10

การท่องเที่ยวและสันทนาการ 3.86

SHR บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 
(มหาชน)

1,288.40 2.10

CENTEL บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั 
(มหาชน)

86.20 1.50

ERW บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 173.60 0.26

ประกันชีวติและประกันภยั 0.53

BLA บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั 
(มหาชน)

27.60 0.53

บรรจุภณัฑ์ 1.77

SCGP บริษทั เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 69.82 1.77

พฒันาอสังหาริมทรัพย์ 7.22

CPN บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 68.50 1.85

WHA บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชัน่ จ  ากดั
 (มหาชน)

757.90 1.11

AMATA บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 105.90 1.01

BRI บริษทั บริทาเนีย จ  ากดั (มหาชน) 176.90 0.83

SPALI บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน) 53.60 0.51

AP บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) 105.90 0.50

LH บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 122.60 0.50

ORI บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
(มหาชน)

103.00 0.50

AWC บริษทั แอสเสท เวิรด ์คอร์ป จ ากดั 
(มหาชน)

190.90 0.41

ขนส่งและโลจิสตกิส์ 8.23

AOT บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 198.10 5.77

BTS บริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั 
(มหาชน)

246.00 0.98

BEM บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน)

259.30 0.96

BA บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 111.30 0.52

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2.83

KCE บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั 
(มหาชน)

60.70 1.67

HANA บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั 
(มหาชน)

42.80 0.87
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ช่ือหลักทรัพย์ อัตรา

ดอกเบีย้

 (%)

อันดบัความน่าเช่ือถือ วนัครบ

ก าหนด

จ านวนหน่วย 

(พนัหน่วย)/

มูลค่าหน้าตัว๋

มูลค่าตาม

ราคาตลาดไม่รวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละของ

เงนิลงทุน

มูลค่าตาม

ราคาตลาดรวม

ดอกเบีย้ค้างรับ

(พนับาท)

ร้อยละ

ของมูลค่า 

ทรัพย์สิน

สุทธิ

TRIS FITCH S&P Moody's

671.40 0.31 671.40

251.14 0.12 251.14
251.14 0.12 251.14

229.98 0.11 229.98

142.67 0.07 142.67

87.31 0.04 87.31

21.16 0.01 21.16

21.16 0.01 21.16

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

23.91 0.01 23.91

23.91 0.01 23.91

23.91 0.01 23.91

23.91 0.01 23.91

11,861.54

11,861.54

F1+(tha)* BBB+* Baa1* 11,861.54

(825.21)

10,145.48
(10,970.69)

รวมทั้งส้ิน 218,252.67 100.00 229,289.00

DELTA บริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน)

1.80 0.29

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.11
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.11

พลังงานและสาธารณูปโภค 0.10

BANPU-W4 บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 28.53 0.06

BANPU-W5 บริษทั บา้นปู จ  ากดั (มหาชน) 28.53 0.04

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 0.01

PLANB-W1 บริษทั แพลน บี มีเดีย จ  ากดั (มหาชน) 18.40 0.01

ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00

ส่ือและส่ิงพมิพ์ 0.00

VGI-W3 บริษทั วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) 98.85 0.00

ใบส าคญัแสดงสิทธิระยะส้ันและสิทธิในการซ้ือหุ้น 0.01

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.01

เงนิทุนและหลักทรัพย์ 0.01

JMT-W4 บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส 
จ ากดั (มหาชน)

1.67 0.01

เงนิฝากธนาคาร 5.17

ประเภทออมทรัพย์ 5.17

KBANK - S/A ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 11,858.93 5.17

100.00

หมายเหตุ    * อนัดบัความน่าเช่ือถือ (Rating) ของผูอ้อกตราสาร

สินทรัพย์อ่ืนและหนีสิ้นอ่ืน (0.34)

สินทรัพย์อ่ืน 4.43
หนีสิ้นอ่ืน (4.77)



กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพือ่การออมพเิศษ
รายงานการลงทุนในตราสารหน้ี

ณ วนัท่ี 9 เมษายน 2565

กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด
(พนับาท)

ร้อยละของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

- -(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ

11,861.54 5.17%(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทนุ
เป็นผูอ้อก/ผูส้ ัง่จ่าย/ผูร้บัรอง/ผูร้บัอาวลั/ผูส้ลกัหลงั/ผูค้ํา้ประกนั

- -(ค) ตราสารท่ีมีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment
grade)

- -(ง) ตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัตํา่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้
(Investment grade) หรือตราสารท่ีไม่ได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

5.17%11,861.54รวม

สดัส่วนสูงสุด (Upper Limit) ท่ีบริษทัจดัการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 46 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 47 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ผลกำรด ำเนินงำน “ กองทุนเปิดธนชำต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือกำรออมพเิศษ” 

  ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ยอ้นหลงั ตั้งแต่ จดัตั้ง 

  3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 1 3 ปี 1 5 ปี 1 10 ปี 1 กองทุน 1 

  

7 ม.ค. 65  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

9 ต.ค. 64  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

9 เม.ย. 64  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

-  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

-  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

-  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

10 เม.ย. 63  

ถึง 

 9 เม.ย. 65 

T-ES-EQDSSFX1 0.95 2.29 7.90 - - - 13.14 

ดชันีมาตรฐาน2 2.73 4.04 10.77 - - - 20.47 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิต่อหน่วย 

(บาท) 

11.9157 12.5093 11.8582 - - - 10.0000 

หมายเหตุ :  

1ร้อยละต่อปี 

2ดชันีมาตรฐาน : ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00  
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนรวมของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นส่ิงยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 48 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

ค ำเตือน / ข้อแนะน ำ 

 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพ่ือการออมพิเศษน้ี ถือเป็นกองทุนรวมเพ่ือการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะเปิดเสนอขายถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น เวน้แต่มีกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพ่ิมเติม
หรือเปล่ียนแปลง โดยบริษทัจดัการจะแจง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัจดัการ 
ดงันั้น ผูล้งทุนท่ีซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีสามารถน าจ านวนเงินท่ีซ้ือไปหักลดหย่อนภาษีไดเ้ฉพาะส่วนท่ีอยู่ใน
วงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 เท่านั้น (เวน้แต่มีกฎหมายหรือ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนดเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง) และในช่วงเวลาดงักล่าว หากผูล้งทุนซ้ือหน่วยลงทุนเกิน
วงเงินลงทุนพิเศษ ผูล้งทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนท่ีซ้ือเกินวงเงินจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งจะไม่
นบัเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื่อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงท าให้จะ
ไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกนั ทั้งน้ี ผูใ้ชสิ้ทธิหกัลดหยอ่นจากการซ้ือหน่วยลงทุนน้ีจะตอ้งถือหน่วยลงทุน
ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 10 ปี และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขอื่นๆ ท่ีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  

 บริษทัจดัการยงัไม่เปิดรับค าส่ังรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งค  าส่ังสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้และออกระหว่างหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไม่นอ้ยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ในช่วง 1 เดือนแรกนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม ทั้งน้ี หาก
มีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ 

 ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน และจะตอ้งคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี
เคยไดรั้บภายในก าหนดเวลา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเพ่ิมและเบ้ียปรับตามประมวลรัษฎากร 

 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเง่ือนไขต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นคู่มือการลงทุนในกองทุน
รวมเพ่ือการออม โดยสามารถสอบถามรายะเอียดเพ่ิมเติมและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการออมไดท่ี้บริษทั
จดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

 ผูล้งทุนไม่สามารถน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออกไปจ าหน่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นหลกัประกนั 
 การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถสับเปล่ียนไดร้ะหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อ

การออมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65% ของ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 



 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 49 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

 กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ดงันั้น 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดัจึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน
เปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้น
ทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากดัอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อ บริษทั 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดัเช่นเดียวกนักบัที่บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง 
(ประเทศไทย) จ ากดั ลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานท่ี
ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถขอดูขอ้มูล
การลงทุนเพื่อบริษทัจดัการได้ท่ีบริษทัจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก
บริษทัจดัการ (ถา้มี) และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสามารถขอขอ้มูลดงักล่าวไดท่ี้บริษทัจดัการ 

 ในกรณีท่ีผูล้งทุนต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ท่ี บริษัท 
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อีสทส์ปริง (ประเทศไทย) จ ากดัหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูข้อมูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Connected 
person) ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 บริษทัจดัการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อตนเองได้  โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณและประกาศ
ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนด  และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวให้บริษทัจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษทั
จดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องพนกังานได ้

 ผูล้งทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการด าเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดท่ี้ท าการของบริษทัจดัการ
หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษทัจดัการ https:// www.eastspring.co.th และผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ
คืนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทัจดัการ 

 บริษทัจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล 
เอกสาร หลกัฐาน เพ่ิมเติมจากผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผู ้
ลงทุนตามค าจ ากดัความของกฎหมายหรือตามท่ีหน่วยงานท่ีมีอ านาจก าหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลงัการลงทุนใน
กองทุนไปแลว้  ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศ
อื่นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติั หรือการตีความ หรือการส่ังการของหน่วยงานผูมี้อ านาจ  ทั้งน้ี 
บริษทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งท าความรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (Know Your 
Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วยลงทุน หรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ 
(CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษทัจัดการและหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
จ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้เดิม และการ
ทบทวนขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนัเป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีลงทุนมีหน้าท่ีตอ้งท าความรู้จกัตวัตน
ของลูกคา้ (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ (Client Due Diligence : CDD) โดยผูส้นใจส่ังซ้ือหน่วย
ลงทุน หรือผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนมีหนา้ท่ีแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้จกัตวัตนของลูกคา้ (KYC) และ

http://www.sec.or.th/


 

ขอ้มูลกองทุนรวม หนา้ 50 กองทุนเปิดธนชาต อีสทส์ปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ
  

การพิสูจน์ทราบลูกคา้ (CDD) ให้บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตาม
แนวทางปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินดงักล่าว บริษทัจดัการและหรือผูส้นบัสนุนการขายและรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งด าเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบญัชีเพ่ือใชบ้ริการใหม่ การท าธุรกรรมของลูกคา้
เดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานผูมี้อ านาจ
ก าหนดแนวทาง 

 การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน ก.ล.ต. ได้
รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขายนั้น 

 

หนังสือช้ีชวนฉบับนีร้วบรวมขึน้โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎำคม 2565 



รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง หุนทุนปนผลเพื่อการออมพิเศษ Thanachart Eastspring
Equity Dividend Super Savings Fund Extra



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 1 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 2 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 3 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 4 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 5 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 6 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 7 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 8 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 9 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 10 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 11 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 12 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 13 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 14 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 15 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 16 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 17 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 18 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 19 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 20 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 21 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 22 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 23 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 24 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 25 / 26



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

เป็นไปตามประกาศ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Thanachart Eastspring Equity Dividend Super Savings Fund Extra 

1.3. ชื อย่อ :  TESEQDSSFX 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั ง

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไม่กําหนด

1.7. อายุโครงการ :   ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :   

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้โครงการสิ นสุดลง และ/หรือเลิกกองทุน และ/หรือสับเปลี ยนหรือโอนย้ายไปยัง
กองทุนที มีนโยบายการลงทุน และระดับความเสี ยงของการลงทุนเดียวกัน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุน หากเป็นกรณีที 
1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่าง
รุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น
2) กรณีอื นใดที มีเหตุให้เชื อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื อผู้ลงทุนทั วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย :

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท

2.1.1. จํานวนเงินทุนของโครงการเริ มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

2.2.1 ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไ
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั งนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
แต่ไม่เต็มจํานวนที เพิ มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิด
การเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2.2 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ ทั งนี บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

2.2.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน และ/หรือยุติหรือปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกก่อน
สิ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน รวมถึงในกรณีที กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกได้ไม่เพียง
พอต่อการลงทุนของกองทุน หรือด้วยเหตุอื นใดที กระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน ซึ งบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อ/สั งซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อ/ผู้ซื อหน่วย
ลงทุนต่อไปและจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที ยุติการขายหน่วยลงทุน หรือวันยกเลิก
การจัดตั งกองทุนแล้วแต่กรณี

2.2.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หรือหลังจากสิ นสุดระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินที ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั ง
กองทุน อาทิเช่น กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม มีการเปลี ยนแปลงกฎระเบียบเกี ยว
กับการลงทุนในต่างประเทศ หรือเมื อพิจารณาแล้วว่ามีสถานการณ์ลงทุนที เชื อได้ว่าการยุติโครงการเป็นการรักษาประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามข้อกําหนดในเรื องการคืนเงินค่าสั งซื อหน่วย
ลงทุน

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : 1.00 บาท
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด
รายละเอียดเพิ มเติม : 

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงมูลค่าขั นตํ่าของการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งแรก และ/หรือการสั งซื อหน่วยลงทุนครั งถัด
ไป และ/หรือ มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท และ/หรือ จํานวนหน่วยลงทุนขั นตํ่าของ
การสั งขายคืน โดยปรับเพิ มได้สูงสุดไม่เกิน 100 หน่วย โดยให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ งบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันดําเนินการดังกล่าว (ทั งนี หากในกรณีที เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันดําเนินการดัง
กล่าว) โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน และประกาศในเว็บไซต์
บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื นใดที บริษัทจัดการกําหนด

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

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

1. เพื อส่งเสริมการระดมทุนและการออมระยะยาวในประเทศ รวมทั งเพื อสนับสนุนมาตรการสร้างความเชื อมั นในระบบตลาดทุน
ไทย (SET) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  10 มีนาคม 2563 
2. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : 

 กองทุนรวมเพื อการออม (Super Savings Fund : SSF)

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที ลงทุนแบบไม่มีความเสี ยงต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื อคืนในนามกองทุนรวมได้ตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั งนี การกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื อคืนจะทําเพื อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ไม่ลงทุน

3.7. การลงทุนในตราสารที มีสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื อนไหวตามดัชนีชี วัด และใน
บางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี วัด

3.9. ดัชนีชี วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  

1.ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET (sSET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมายเหตุ:

หมายเหตุ:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน(%) : 100.00 

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

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

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทุนรวมเพื อการออม (SSF listed securities)

รายละเอียดเพิ มเติม :นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที มีปัจจัยพื นฐานดี
โดยเฉลี ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอี
ทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และ/
หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื นฐาน เป็นต้น

ส่วนที เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื น ภายใต้หลัก
เกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ทั งนี กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที มีลักษณะซื อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note) 

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือต่ํากว่าที สามารถลงทุนได ้(NonInvestment Grade)
ตราสารหนี ที ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที ไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที เกี ยวข้องกําหนด หรือตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบให้ลงทุนได้

ทั งนี ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะ
เวลาดังนี รวมด้วยก็ได้ ทั งนี โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ
• ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
• ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกําหนดอายุโครงการ
• ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หรือมี
การสิ นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจํานวนมาก หรือเพื อรอการลงทุน ทั งนี ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ในกรณีที การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดําเนิน
การแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที สัดส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเกี ยวกับลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ Super Savings Fund Extra : SSFX 
1. กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษนี ถือเป็นกองทุนรวมเพื อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ ที จะ
เปิดเสนอขายถึงวันที  30 มิถุนายน 2563 เท่านั น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือ
เปลี ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั น ผู้ลงทุนที ซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี สามารถนําจํานวนเงินที ซื อไปหักลด
หย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที  10 มีนาคม 2563 เท่านั น
(เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที เกี ยวข้องประกาศกําหนดเพิ มเติมหรือเปลี ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื อ
หน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที ซื อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีก
ทั งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื อวันที  3 ธันวาคม 2562 ซึ งทําให้
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั งนี ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื อหน่วยลงทุนนี จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไขอื นๆ ที กรมสรรพากรประกาศกําหนด

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

ไม่มี

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็นไปตามประกาศ และกรณีที การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี จะดําเนินการให้เป็นไปตามที ประกาศกําหนด

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

รายละเอียดเพิ มเติม :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางตามที บริษัทจัดการกําหนด

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 หักบัญชี
 อื นๆ เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6.3. การสั งซื อหน่วยลงทุน : 

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 Internet
 บริษัทจัดการ
 ไปรษณีย์
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 แบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลและวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจได้ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์บริษัท
จัดการ

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ทุกวันทําการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับแบบฟอร์ม “คําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที 
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทําการ และสามารถส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ในระหว่างวันและเวลาทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด

7.6.1 เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที ส่งคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านช่องทางที บริษัท
จัดการกําหนด ตามจํานวนทั งหมดที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนที บริษัทจัดการกําหนด และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทําการนับแต่วันที เสร็จสิ น
การคํานวณมูลค่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุน ซึ งเป็นราคาที รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนจํานวนทั งหมดตามที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในวันและ
เวลาที บริษัทจัดการกําหนด หากเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากช่วงเวลาที บริษัทจัดการกําหนด หรือการทํา
รายการในวันหยุดทําการ หรือวันทําการที บริษัทจัดการไม่ได้กําหนดให้เป็นวันทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนให้ถือเป็นรายการ
สั งขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไป โดยใช้ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทํา
ซื อขายหน่วยลงทุนครั งถัดไปนั น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง หรือเพิ มวันและเวลาทําการการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน เพื อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเปลี ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

สําหรับรายละเอียดเกี ยวกับระยะเวลาในการรับซื อคืนเพิ มเติมสามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือ
เว็บไซต์บริษัทจัดการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.8.1 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายของกองทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที มีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที 
เกี ยวข้องในต่างประเทศ ซึ งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี ยวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

บริษัทจัดการจะชําระเงินให้ตามวิธีที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื นใดที บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื ออํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet หรือ Prompt Pay ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการจัดใ
มีช่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ
ผ่านช่องทางอื นใดตามความเหมาะสม

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี ยนแปลง ช่องทาง วิธีการ และ/หรือ เงื อนไข เกี ยวกับการซื อ ขาย สับเปลี ยน
หน่วยลงทุน การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบริการใดๆ ที เกี ยวข้อง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 เช่น Application ผ่านทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื นตามที บริษัทจัดการกําหนด

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
มติพิเศษให้ดําเนินการได้ และขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมทุกราย

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าว
อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา

ทั งนี การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้
รับการผ่อนผันจากสํานักงาน

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี บริษัทจัดการกองทุน
รวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้

(2) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. เครื องมือการกําหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซด์
ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนออก และหรือ
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่ามูลค่าการขาย
คืนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิด
เผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที แตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั น
การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Liquidity fee ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์
4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
6) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ มเติมจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการ
เพิ มค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (antidilution levies –
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Liquidity Fee นี เงินจาก Liquidity Fee ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการ
ใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสงค์เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป
เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคํานวณที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี
 Full swing pricing
 Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกใช ้Swing Pricing ที เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลทุนเป็นสําคัญ
• swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3. ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พร้อมกับ Antidilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับ
เครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา swing factor ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน
อัตราสูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื อง
ต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ swing pricing ในวันทําการนั น แม้หาก
ภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อหน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วย
ลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียกเก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการ ที มีการใช้เครื องมือนี 
• ในกรณีที บริษัทจัดการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อ
ขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที บริษัท
จัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก
มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการ
สับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื อขายหน่วยลงทุนที สะท้อนต้นทุนในการซื อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (AntiDilution Levies –
ADLs)
 กองทุนรวมทั วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
• บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการ
กําหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที มีอํานาจอื น ทั งนี การกําหนด ADLs factor จะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bidask spread ที เปลี ยนแปลง
ไปจากการซื อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บ
จากกองทุนรวมปลายทาง (กรณ ีfeeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื นที เกี ยวข้อง เป็นต้น
2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทําธุรกรรม REPO เพื อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการ
ปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื อป้องกันความเสี ยง
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• การกําหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้องที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ
• ณ ขณะใดขณะหนึ ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช ้ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหาร
ความเสี ยงสภาพคล่องอื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําค่าซื อหน่วยลงทุนที ชําระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื อหน่วยลงทุนในวันทําการที มีการ
ใช้เครื องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่เปลี ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที 
ได้ดําเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ ADLs ในวันทําการนั น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื อ
หน่วยลงทุนทั งหมดหรือบางส่วนของวันทําการนั นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื อหน่วยลงทุนที ชําระด้วยเช็คที เรียก
เก็บไม่ได้นั น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเรียกเก็บ Antidilution levies – ADLs จากผู้ที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั งใดฝั งหนึ งที เกิน ADLs threshold ที บริษัท
กําหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ
ที จะมีข้อกําหนดเพิ มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที ทํารายการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที บริษัทจัดการจะกําหนดได้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลงอัตรา ADLs ที เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุด
ที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ
หรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที บริษัทจัดการกําหนด
โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับ
เปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนออก (switch out)
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการกําหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี 
1) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก
2) มูลค่าการซื อหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยน ออก
ทั งบริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที ต่างกัน
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ ADLs นี  ADLs ที เรียกเก็บได้จะนํากลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื องมือนี มีวัตถุประสง
เพื อบรรเทาผลกระทบทางลบที อาจเกิดขึ นกับผู้ถือหน่วยที ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื องมือนี ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื อ
สร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

2. การกําหนดเงื อนไขหรือข้อจํากัดในการรับคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
2.1 ระยะเวลาที ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)
 กองทุนรวมทั วไป
เมื อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั นตํ่า ตั งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้อง
แจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทําการ

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
ที เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย
ในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการอาจใช ้Notice period ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่องอื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพ
คล่อง และ/หรือตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุนในขณะนั น ว่าการใช ้Notice period เพียงเครื องมือเดียวอาจไม่
เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อัน
ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที เพิ มขึ นเนื องจากการขายในปริมาณที 
มากหรือราคาที ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption
Gate ในกรณีที ได้รับชําระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือ Side pocket เมื อตราสารผิดนัดชําระหนี หรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสม
ผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื อมีการกระทบ
ต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช ้Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที ยัง
คงอยู่ในกองทุนเป็นสําคัญ

ข้อสงวนสิทธิ 
• ในกรณีที มีการใช ้Notice period และมีเหตุที ทําให้ต้องใช้เครื องมืออื นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิบัติกับคําสั งที 
ได้จาก Notice period นั นเช่นเดียวกับคําสั งที ได้ตามปกติในวันที ทํารายการด้วย ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Notice
period ร่วมกับเครื องมืออื น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of
Dealings และหรือเครื องมืออื น ๆ
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง กําหนดระยะเวลาที ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน
(Notice period) รวมถึงการเปลี ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice
period สูงสุดที กําหนดไว้ในโครงการและไม่ตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที กําหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือ
ชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซด์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื นที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Notice period ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Notice period ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางที บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที กองทุนถือครอง
2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของทรัพย์สินที ลงทุน
3) ปัจจัยอื น ๆ ที อาจเกิดขึ นในอนาคต ที มีผลกระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุน
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก
ปัจจัยที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)
 กองทุนรวมทั วไป
เพดาน Redemption Gate ขั นตํ่า ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื อนไข
• บริษัทจัดการจะกําหนด Redemption Gate ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธี
การคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะกําหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทําการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตาม
วิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• ในกรณีที บริษัทจัดการกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption
Gate จะใช้เฉพาะวันทําการซื อขายใดที สัดส่วนของมูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ทั งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที บริษัทจัดการกําหนด โดยที มูลค่าซื อขายหน่วยลงทุนสุทธิ
ของกองทุนคํานวณจากมูลค่าการซื อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
• บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี ยตามสัดส่วน (prorata
basis) ของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออก ณ วันที ใช ้Redemption Gate
• บริษัทจัดการอาจพิจารณากําหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption
Gate จะไม่ตํ่ากว่า Redemption Gate ขั นตํ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที ระบุไว้ในโครงการ
• คําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ถัดไป รวมกับคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorata basis) โดยไม่มีการจัดลําดับก่อน
หลังของคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั งรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกส่วนที 
เหลือได้ ซึ งเป็นไปตามเงื อนไขและวิธีการที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการจะทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ณ วันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ทั งนี เว้นแต่กรณีที กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืน
หน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื อมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชักช้า
• ในกรณีที มีการใช้เครื องมือ Redemption Gate นี บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื องมือในการบริหารความเสี ยงสภาพคล่อง
อื นได้

ข้อสงวนสิทธิ 
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ํากว่า Redemption Gate ขั นต่ําที ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที ระบุในโครงการ
ทั งนี รายละเอียดวิธีการคํานวณเป็นไปตามวิธีที บริษัทจัดการกําหนด
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะรับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที ประกาศใช้
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหว่างการทํา Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก
Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที กําหนด การใช้เครื องมืออื นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption
Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั งนี ในกรณีที ไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนทั งหมดที ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที ถูกยกเลิกคําสั งโดยไม่ชักช้า
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื องต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องกับการใช้เครื องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั น

การพิจารณาใช้เครื องมือ
• บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช ้Redemption Gate ที แตกต่างกันในแต่ละวันทําการที มีการใช้เครื องมือนี 
• บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่
ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื อนไขเพื อบ่งชี สถานการณ์ที ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได ้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง
ๆ ที เกี ยวข้อง ได้แก่
1. ความผันผวนในตลาดซื อขายทรัพย์สิน
2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่อง
ของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื องจากมีการไถ่ถอน
มากกว่า Redemption Gate ที กําหนดไว้
3. ปัจจัยอื น ๆ ที นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ
ทั งนี บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที มีอยู่และหรือสมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัย
ที เกี ยวข้องเท่าที สามารถทําได้เพื อให้สามารถดําเนินการได้ภายในเวลาและเงื อนไข ณ ขณะนั น ๆ

3 การดําเนินการในกรณีที ผู้ออกตราสารหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี หรือตราสารที ลงทุนประสบปัญหาขาด
สภาพคล่องหรือไม่สามารถจําหน่ายได้ด้วยราคาที สมเหตุสมผล (side pocket) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที สน. 9/2564 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขาย
คืนหน่วยลงทุนได้เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ งดังนี 
1) การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3) การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลี ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน
อันเนื องมาจากการที บริษัทจัดการกองทุนรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที เป็นหน่วยลงทุน
และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า ซึ งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ

5 เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 4 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 4 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 4 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยน
หน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

6 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์
ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการ แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
นั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทุนที ถูกต้อง ทั งนี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ณ
ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อ
ขายหรือสับเปลี ยนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที ได้มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เป็นไปตามประกาศ

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธไม่รับ หรือไม่ดําเนินการตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนของผู้สั งซื อ หรือสั งสับเปลี ยนของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที ทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยงด้าน
ภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื น
ทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทาง
อ้อม กับ
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที 
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที ออกประเทศ
สหรัฐอเมริกา
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ งจัดตั งขึ นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของ
นิติบุคคลดังกล่าว
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4) ผู้ลงทุนซึ งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคําสั งเกี ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี ยวกับหน่วย
ลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั งนี รวมถึงผู้ลงทุนที ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที ตั งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการ
ดําเนินการดังกล่าว
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1  4 

4. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทอดใดๆ หาก
การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจทําให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้การจัดการมีความเสี ยงทางกฎหมาย ความเสี ยง
ด้านภาษี หรือความเสี ยงอื นๆ ที เกี ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมาย
อื นทั งในและต่างประเทศที มีลักษณะเดียวกัน

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั ง ทั งนี บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลได้เมื อกองทุนรวมมีกําไร
สะสมและจะต้องไม่ทําให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมขึ น ในงวดปีบัญชีที มีการจ่ายเงินปันผลนั น ทั งนี การจ่ายเงินปันผล
ของกองทุนรวมในแต่ละครั ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่ายตามหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามอย่างหนึ งดังต่อไปนี 
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี ยรับที ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือ
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ30ของกําไรสะสมดังกล่าว หรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลนั น แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่า
กว่า
(3) ในกรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิขย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะนําเงินปันผลจํานวนดังกล่าวไปใช้เพื อประโยชน์ของกองทุน ทั งนี เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ เพื อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มี
การปรับปรุงนั น

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันสิ นงวดบัญชี
ที จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่าย
เงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที 
บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) ปิดประกาศไว้ในที เปิดเผย ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ณ สถานที ติดต่อทุกแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน
(ข) ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนจ่ายเงินปันผลเป็นเกณฑ์ในการคํานวณอัตราเงินปันผล ที จ่าย
(3) บริษัทจัดการจะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วันปิด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล วันจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะ
ประกาศรายละเอียดดังกล่าวตามลําดับก่อนหลังตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี 
(ก) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที ผู้ลงทุนทั วไปสามารถทราบได้ เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ข) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วย
ลงทุนชนิดไม่ระบุชื อผู้ถือเมื อได้รับการร้องขอ
(4) บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีชื อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล เป็นเช็คขีดคร่อมสั งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือธนาณัติสั งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุน และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที อยู่ที ระบุในใบคําขอใช้บริการกองทุนเปิด หรือโดยนําเข้าฝากในบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที ธนาคารตามเลขที บัญชีที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ภายใน 10 วันทําการนับตั งแต่วันถัดจากวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่าย
เงินปันผล
ทั งนี เงินปันผลที ได้รับถือเป็นเงินได้พึงประเมินที ต้องนําไปรวมคํานวณภาษีเงินได้ประจําปี และเงินปันผลที จ่ายนี ย่อม ส่งผลใ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงเท่ากับจํานวนเงินปันผลที จ่าย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ ทั งนี จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลในงวดที มีการปรับปรุงนั น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดที สามารถประมาณการได้ซึ งเรียกเก็บจากกองทุน ที ระบุไว้ในโครงการและ
หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในทุกกรณีจะไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี) 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ0.0535ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ มเติม : 
ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายที เกี ยวเนื องกับกองทุน จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง มีดังต่อไปนี 

(1) ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาข้อมูลและระบบงาน การติดต่อประสานงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อนการจัดตั งกองทุน การจัดประชุมก่อนการจัดตั งกองทุนค่าใช้จ่ายในการให้ข้อมูลที เกี ยวข้องกับ
การลงทุนของกองทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื อต่างๆ เช่น website เป็นต้น

(2) ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์รวมทั งการจัดทําหนังสือ
หรือเอกสารการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเบิกใบหุ้นกู้ ค่าใช้จ่ายในการรับโอนพันธบัตรที ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื นๆ ที เกิดจากการซื อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินในการจัดการเงินของกองทุน เช่น การมีบัญชีกองทุน
กับธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมุดเช็คหรือแบบฟอร์มเช็ค ค่าบริการในการนําเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจาก
บัญชีซื อหน่วยลงทุนเข้าฝากในบัญชีกองทุน ค่าธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นต้น

(4) ค่าธรรมเนียมผู้ชําระบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระบัญชีกองทุน ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
เมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการเฉลี ยหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอื นคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื อเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายในการ
จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และค่าใช้จ่ายอื นๆ ในระหว่างการชําระบัญชีและเลิกกองทุน

(5) ค่าใช้จ่ายที เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใดๆ ของกองทุน ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ด้านกฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพื อรักษาสิทธิของกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายอันเกี ยวเนื องกับการรับชําระหนี ด้วย
ทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ตามตราสารแห่งหนี และค่าธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการ
ประเมินทรัพย์สินอื น

(6) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มใบคําขอใช้บริการกองทุนรวม
ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ใบคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ ใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) รายงานการถือหน่วยลงทุน และ
เอกสารและแบบฟอร์มอื นๆ ที เกี ยวกับกองทุน

(8) ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอื นๆ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนังสือพิมพ์รายวัน รายงานต่างๆ หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนและบุคคลอื นที เกี ยวข้องกับกองทุนที บริษัทจัดการจัดทําขึ น
หรือมีหน้าที จัดทําขึ นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด

(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั งและเก็บรักษาฐานข้อมูลและสถิติข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน

(11) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที อยู่ในประเทศ ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิด
ขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม

(12) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยส่วนรวม หรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 

(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝาก
ในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(14) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และหรือ ค่าภาษีอากร ที เกิดขึ นหรือเกี ยวเนื องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ การโอน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง
กับการป้องกันความเสี ยงที เกี ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่า
ธรรมเนียมธนาคารอื น ๆ ตามที จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมอื นใดเพื อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดัง
กล่าว เป็นต้น

(15) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นในการจัดการกองทุน เช่น ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นตาม
กฎหมาย ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ฯลฯ

(16) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขออนุมัติจัดตั งและจัดการกองทุน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที ถูกเรียกเก็บโดยหน่วยงานภายนอกที เกี ยวข้องกับกองทุน เช่น ค่าใช้จ่ายในการใช้ชื อหรือ
ดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือค่าใช้จ่ายอื น ๆ ที ถูกเรียกเก็บโดยบริษัทในเครือหรือบริษัทอื น ๆ ที เกี ยวข้อง
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

(18) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฏหมาย
กําหนด

(19) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที ไม่ใช่ทาง
ไปรษณีย์

(20) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับค่าลิขสิทธิ ในการใช้ดัชนี (Index) ที เกี ยวข้องในการอ้างอิง หรือบริหารจัดการกองทุน

(21) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื นใดที เกี ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ตามที จ่ายจริง

(22) ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เก็บจากกองทุน ตามข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุน หมายความรวมถึงค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นที เกี ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที กองทุนลงทุนทั งในประเทศ
และต่างประเทศ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที เกินอัตราร้อยละ
0.0535 ต่อปี ตามหัวข้อ 15.2.6 รายการใดรายการหนึ ง หรือหลายรายการ

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 
อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/
หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

รายละเอียดเพิ มเติม : 

กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
กรณีกองทุนนี เป็นกองทุนปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ําซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนโดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั น

ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมในอัตราไม่เกิน 214 บาท ต่อ รายการ โดยมี
เงื อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี 
 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื อการออมที อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมเฉพาะการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนครั งแรกในรอบปีปฏิทิน และสําหรับการสับเปลี ยนครั งต่อไปเรียก
เก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ

 การรับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่า
ธรรมเนียม

 การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื อการออมอื นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื น เรียกเก็บในอัตรา 214
บาทต่อรายการ

อนึ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั งนี บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที ทําการทุกแห่งของบริษัท
จัดการ และ/หรือ ณ สถานที ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดําเนินการ

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

ไม่มี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถนําหน่วยลงทุนไปจําหน่าย จ่ายโอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกันได้

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ 53.50 บาท
ตามที นายทะเบียนเรียกเก็บ

รายละเอียดเพิ มเติม : 

หรือตามอัตราที นายทะเบียนกําหนด

ทั งนี ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นอัตราที รวมภาษีมูลค่าเพิ ม หรือภาษีอื นใด (ถ้ามี)

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียดเพิ มเติม : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

ตามที จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ มเติม : 
(1)  ค่าธรรมเนียมการหักเงินค่าซื อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนดเป็นการทั วไป
(2)  ค่าธรรมเนียมการขอเปลี ยนชื อสกุล ที อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที ผู้ถือ
หน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถนําฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดําเนินการได้ หรือรายงานการ
ถือหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีสูญหายหรืออื นๆ ที เกิดขึ นจริงซึ งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการออกใบหน่วยลงทุน เพื อนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื อจากสถาบันการเงินหรือ
กรณีพิเศษอื นๆ โดยนายทะเบียนหน่วย ลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที นายทะเบียนหน่วยลงทุน
กําหนดเป็นการทั วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว
(3) ค่าใช้จ่ายในการซื อขายหลักทรัพย์ เมื อมีการสั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน
กองทุนจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที สั งซื อขาย สับเปลี ยนหน่วยลงทุน เพื อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซื อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ ม หรืออื น ๆ ตามที กองทุนจะถูกเรียก
เก็บเมื อสั งซื อหรือสั งขายหลักทรัพย์ ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงอัตราค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับอัตราที 
กองทุนถูกเรียกเก็บจริง

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

15.4.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
จะคํานวณโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี สินทั งหมดของกองทุน ณ วันที คํานวณ ทั งนี มูลค่าหนี 
สินทั งหมดไม่รวม ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที ยังไม่ได้มีการ
คํานวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี สินจนถึงวันที คํานวณ

15.4.2 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน     (ถ้ามี) 

15.4.3 การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2.1  15.2.2 และ 15.2.3 จะคํานวณเป็นรายวัน และเรียกเก็บ
จากกองทุนเป็นรายเดือน ภายใน 10 วันทําการถัดไปจากวันสิ นเดือน

15.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที เรียกเก็บตามข้อ (1) ถึง (21) จะเรียกเก็บตามที จ่ายจริง ในทางบัญชีบริษัทจัดการจะ
พิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที จะได้รับประโยชน์จาก
ค่าใช้จ่ายนั น

15.4.5 ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.2 และ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ ม
เติมโครงการ โดยจะดําเนินการดังต่อไปนี 

15.5.1 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที ได้ระบุไว้ในโครงการและได้ดําเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างทั วถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที มีการลดค่า
ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั งนี การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทําโดยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ มเติม
โครงการในเรื องดังกล่าวเมื อบริษัทจัดการได้ดําเนินการตามวรรคหนึ งแล้ว

15.5.2 กรณีที บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นตามที ระบุไว้ในโครงการ บริษัท
จัดการต้องคํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างทั วถึงด้วยวิธีการที เหมาะสมอันทําให้มั นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั ว
ถึง โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที ในการซื อขายหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  ทั งนี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 

(1) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตาม
ที ระบุไว้ในโครงการ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ น

(2) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราขั นสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที 
ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกล่าวได้ ทั งนี ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่
วันที บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังนี 

(ก) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้
จ่ายที เพิ มขึ นดังกล่าว

(ข) ในกรณีที การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ มขึ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขั นสูงดังกล่าว บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องได้รับมติพิเศษ

ในการเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ ง มิให้นํามาใช้กับกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับมติพิเศษ

15.5.3 การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ15.5.1 วรรค 2 และ 15.5.2 (2) บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

15.6. หมายเหตุ : 

ไม่มี

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

16.2.1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และตามที สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลราคาที มีการเผย
แพร่ผ่านระบบ Bloomberg หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลและสามารถอ้างอิงได้ภายในเวลาในประเทศไทย 16.00 น.
ทั งนี บริษัทจัดการจะใช้หลักการ โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที เกี ยวข้อง หรือโดยหารือร่วมกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์

อัตราแลกเปลี ยน: บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินในส่วนที เป็นสกุลเงินต่างประเทศให้อยู่ในรูปสกุลเงิน
บาท เพื อนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนเงินตราสกุลต่างประเทศที ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื นใดที มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ทุกสิ นวัน
ทําการ ที ประมาณเวลา 16.00 น. โดยเป็นข้อมูลที เห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน

ทั งนี กรณีที บริษัทจัดการเห็นว่าอัตราแลกเปลี ยนนั นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงหลัก
เกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ

16.2.2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 

(1.1)  คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการ หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

(1.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี จะใช้มูลค่า
หน่วยลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว

(1.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังนี 

(ก) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทําการถัดไป

(1.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด ภายในวันทําการ
ถัดไป หรือภายในระยะเวลาที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การประกาศมูลค่าและราคาตามข้อ (1.3) และ (1.4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี
ของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนตามข้อ (1.1) – (1.4) ได ้ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทั งนิ ภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการได้รับข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนั น ในกรณีที มีเหตุจําเป็นที ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คํานวณและประกาศตามกําหนดนี ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที ไม่สามารถคํานวณและประกาศได้

บริษัทจัดการอาจไม่ดําเนินการตามกําหนดเวลาในข้อ (1.1) – (1.4) ในกรณีดังต่อไปนี 

(ก) เมื อบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายหน่วยลงทุน ตามที ระบุไว้ใน
โครงการ

(ข) เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รับการยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฎเหตุดังกล่าว

(ค) กรณีที เป็นวันหยุดของกองทุนต่างประเทศที กองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศที เกี ยวข้องกับการทําธุรกรรมการ
ลงทุน หรือกรณีที มีการประกาศให้เป็นวันหยุดทําการเพิ มเติม หรือเป็นวันหยุดทําการของประเทศที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรม
ของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ประเทศที เกี ยวข้องไม่สามารถทําธุรกรรมการลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสาร หรือ
ไม่สามารถดําเนินการชําระค่าซื อขาย โอน เก็บรักษาหลักทรัพย์หรือตราสารหรือเงินตราต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื นที จําเป็น
เพื อการดําเนินการของกองทุน หรือเกิดเหตุที ทําให้ผู้ที เกี ยวข้องในการทําธุรกรรมกับกองทุน ไม่สามารถติดต่อทําธุรกรรมกับ
กองทุนได้หรือกรณีใดที เป็นเหตุให้ไม่มีข้อมูลราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที กองทุนลงทุนเผยแพร่

เมื อปรากฎเหตุตามข้อ (ก) – (ค) บริษัทจัดการจะประกาศหยุดคํานวณมูลค่าทรัยพ์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายและรับซื อ
คืนที ใช้ในการซื อขายหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าว พร้อมทั งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดเมื อสิ นวันทําการที 
คํานวณนั น

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ที ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น

16.2.3. เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจาก สํานักงาน ก.ล.ต. เป็นอย่างอื น การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อ
ไปนี 

(1)  คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล

(2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้
ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

(3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (2) 

(4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนเปิด

16.2.4. บริษัทจัดการอาจไม่คํานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคารับซื อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดย
ให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2)  เมื อมีเหตุที บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั งแต่วันที ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศข้อมูลดังกล่าวทางช่องทางอื นแทนการประกาศในหนังสือพิมพ์ และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้า 30
วัน

ในกรณีมีเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามข้างต้นได้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะพิจารณาประกาศข้อมูลดังกล่าว
ด้วยวิธีการอื นใดที เหมาะสม เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่าได้รับความเห็น
ชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.4.1.   ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและ
ส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(3)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4)  มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

16.4.2  ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
ต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูก
ต้อง

(1)  จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคา
หน่วยลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุน
เสร็จสิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(ค)  สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มี
การแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการ
นับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5)  จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

16.4.3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.2. (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 

(1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลือ
อยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน

(2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 

(ก)  กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน

(ข)  กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้อง
ลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที 
เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่
กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

16.4.4.   บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2. (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
และผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุม
ได ้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์

ชื อ : นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ชื อ : นางสาว รฐาภัทร ลิ มสกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

เป็นไปตามประกาศ

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

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

21. การดําเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที ประกาศกําหนด : 

เป็นไปตามประกาศ

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

เป็นไปตามประกาศ

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

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

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

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื อการออมพิเศษ

13/09/2565 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0133/2563] หน้า 26 / 26



ขอผูกพัน

กองทุนเปดธนชาต อีสทสปริง หุนทุนปนผลเพื่อการออมพิเศษ Thanachart Eastspring
Equity Dividend Super Savings Fund Extra



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู (ภาษาไทย) :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 โทรศัพท 02-838-1800 โทรสาร 02-838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) : Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Units 902-908, 9th floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel:
2-838-1800 Fax: 02-838-1703 Website:https://www.eastspring.co.th

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 

(1)ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการอยางเครงครัด

(3)แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน

(4)เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของผูถือ
หนวยลงทุน (ถามี)

(5)ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่ กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อใหไดรับ
การชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว

(6)รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการชั่วคราว หรือ
การปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” และกรณีการไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุ
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ในขอ “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน” 

(7)ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขายหนวย
ลงทุน

(8)เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ
“การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”

(9)สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(10)ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
และกองทุน”

(11)เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

(12)ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณี
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของ

ผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 

(13)ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ “การเลิกกองทุนรวม”

(14)คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(15)จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(16)จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือของรอบปปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะ
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กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 2 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน ตามลําดับ 

การจัดสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการอยางนอยดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(1)จัดสงรายงานดังกลาวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส

(2)เผยแพรรายงานดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม โดยตองมีการแจงชองทางการเขาถึงขอมูลดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนแจงความประสงคใหจัดสงรายงานดังกลาวโดยวิธีการตาม (1) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนิน
การตามวิธีการดังกลาวดวย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามรอบปบัญชีของกองทุน  โดยไมจัดทํารายงานรอบระยะเวลา 6 
เดือนหลัง บริษัทจะนําสงรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุนภายใน 3 เดือนนับแตวันสิ้นปบัญชี เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น 

(17)จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น

(18)จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น

(19)จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผู
ดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/ หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนด

(20)แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและ
มูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดแกไข
เพิ่มเติมนั้น

(21)จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จัดสงหนังสือชี้
ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหง
ของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชน
ในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขเปนอยางอื่น

(22)จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขในการ
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เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.กอน 

(23)แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด

(24)จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย

(25)แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(26)แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(27)ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน

(28)ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดใหเปนหนาที่ของ
บริษัทจัดการ ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

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

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

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

ที่อยู :  1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
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โทรศัพท : 0-2470-3200 โทรสาร : 0-2470-1996

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในโครงการ

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตาง ๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน เงิน
ซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวในบัญชีเงิน
ฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตาง ๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือชําระ
ราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(6) จายเงินเฉลี่ยคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเมื่อเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบลวงหนาตามสมควร

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้

(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น 

(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู
ชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

(ค)จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุนที่ผูถือหนวย
ลงทุนแตละรายถืออยู 
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ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8)รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว ผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณ
อักษร

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ

(ก)รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนาย หลักทรัพย ดอกเบี้ย และ
อื่น ๆ 

(ข)จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 

(ค)จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 

(ง)จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด

(12) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติ ดังกลาวโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามให
แจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่
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ตามมาตรา 125 ผูดูแลผลประโยชนจะทํารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วัน
นับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณ ดังกลาว

(13) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

(14) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอนใน
ชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่น ๆ

(15) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายในการฟองรอง
บังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน

(16) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแก ผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําสั่ง
ซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และกรณีราคาขายหรือราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง

(17) แจงการเลื่อนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัทจัดการ

(18) ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด

(19) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือรอบป
ปฏิทินและรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 60 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือน และภายใน 4 เดือนนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชีของกองทุน (ถามี)

(20) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่บริษัท
จัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
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(21) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือ
ทรัพยสินอื่น ๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(22) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน

(23) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแลผล
ประโยชน

(24) ดําเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ

(25) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกนอกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา

(26) นําสงภาษีที่เกี่ยวของเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี)

(27) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ (ถามี) สําหรับประเทศที่กองทุนนําทรัพยสินไป
ลงทุน เพื่อทําหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ โดยผูดูแลผลประโยชนมีหนาที่คัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติของผูรับฝาก
ทรัพยสินในตางประเทศวาถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด มีฐานะมั่นคงและมีศักยภาพในการดําเนินการเปนผูรับฝากทรัพยสินในตาง
ประเทศของกองทุน โดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบการปฏิบัติหนาที่ของผูรับฝากทรัพยสินนั้น

(28) รับรองผลการนับมติในการแกไขเพิ่มเติมโครงการของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหนาที่สงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ใหแกผูดูแลผลประโยชน

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

การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและการแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนมีเงื่อนไขดังนี้ 

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชน ไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัทจัดการอาจ
บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลใหบริษัทจัดการและผูดูแล
ผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป ผู
ดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไม
นอยกวา 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมาก ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน

(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย
คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนแกไขคุณสมบัติใหถูกตอง
ภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว และแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขคุณสมบัติใหถูกตองภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผล
ประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก .ล .ต . ภายใน 15 วันนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาดังกลาว และเมื่อไดรับอนุญาตแลว บริษัทจัดการ
จะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน   

(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุน
ใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการดําเนินงานอื่นใดที่
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จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อสามารถทํางานไดอยางตอ
เนื่อง

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวมหรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได 
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ทรัพยสินของกองทุนจะเก็บแยกจากทรัพยสินอื่น ณ สํานักงานของผูดูแลผลประโยชน คือ 

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ที่อยู : เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 02-
470-3200

และ/หรือที่บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยตาง
ประเทศอื่นใด และ/หรือผูรับฝากทรัพยสินหรือตัวแทนเก็บรักษาทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต ที่บริษัทจัดการและ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) จํากัด

ที่อยู :

หอง 902-908 ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน ออฟฟศ ทาวเวอร เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330  โทรศัพท 02-838-1800 

4. ผูจัดจําหนาย
ชื่อ :
ที่อยู :
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สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker)
ชื่อ :
ที่อยู :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

8. ที่ปรึกษากองทุน
ชื่อ :
ที่อยู :

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ :

-

9. ผูประกัน
ประเภทของผูประกัน :
ชื่อ :
ที่อยู :

ประเภทและการประกอบธุรกิจของผูประกัน :

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของผูประกัน :

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
ผลการจัดอันดับความนาเชื่อถือ :
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน
เงื่อนไขการรับประกัน :

-

กองทนุเปดธนชาต อสีท์สปรงิ หุน้ทนุปนผลเพือการออมพิเศษ

หน้า 11 / 28



จํานวนเงินทุนประกัน :
จํานวนผลตอบแทนที่ประกัน :
ระยะเวลาการประกัน :
วันครบกําหนดระยะเวลาการประกันแตละงวด :
วันที่ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับชําระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :
ผลของการขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถถอนหนวยลงทุนเมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกัน ในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนสุทธิสูงกวามูลคา ที่ประกัน :

การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน จะตองไดรับมติของผูถือหนวยลง ทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูประกัน :

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนแกบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับจัดสรรผลกําไรของกองทุนรวมตามวิธีที่กําหนดในขอนโยบายการจายเงินปนผล และหัวขอ “การกําหนดเวลา
และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน”

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

2. ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีวิธีการ
โอนหนวยลงทุน ดังนี้

(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใช
บริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในคําขอ ใชบริการกองทุนเปด และยื่นตอนายทะเบียนหนวยลงทุน
พรอมคําขอโอนหนวยลงทุน

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวย ลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสารสําคัญที่แสดงถึง
การทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอ
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บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบ ใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี พรอม
หลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของ ผูโอนและผูรับโอน
ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนหรือเอกสารแสดง
สิทธิในหนวยลงทุนทางไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวย
ลงทุนพรอมเอกสารครบถวนตามที่กําหนด

3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดตามปกติ แตทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

1. ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนไปจําหนาย จายโอน จํานํา หรือนําไปเปนประกันได

2. บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน ไมวาทอดใดๆ หากการโอน
หนวยลงทุนดังกลาว อาจทําใหบริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใตการจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงดานภาษี หรือความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและตางประเทศที่มี
ลักษณะเดียวกัน
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3. ผูถือหนวยลงทุนสามารถไมอาจโอนหนวยลงทุนใหกับหรือเพื่อประโยชนกับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผูมีถิ่นฐานอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐ
อเมริกาครอบครอง) รวมถึงผูที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือหางหุนสวน เปนตน ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดัง
กลาว

3) หนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผูลงทุนซึ่งติดตอหรือรับขอมูล หรือสงคําสั่งเกี่ยวกับหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชําระ/รับชําระเงินเกี่ยวกับหนวยลงทุนดังกลาวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผูลงทุนที่ใชตัวแทนหรือผูจัดการที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดําเนินการดังกลาว

5) กองทรัพยสินของบุคคลและนิติบุคคลดังกลาวตามขอ 1 - 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไมรับลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุน หากการโอนนั้นเปนการโอนหรือจําหนายใหกับหรือเพื่อประโยชนกับผูลงทุนที่
มีลักษณะดังกลาวขางตน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการ แกไขเพิ่มเติมโครงการ 
ทั้งนี้ เปนไปตามขอ  “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัท
จัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงของบุคคล
หรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ทั้งนี้ เวนแตคณะกรรมการ ก.ล .ต . 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล .ต .ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนหากกองทุนตองเลิกไป โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชีโดยจะไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ระบุในขอ  “การชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการเปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน เนื่องจากหนวยลงทุนของกองทุนเปนประเภทระบุชื่อผูถือ ผูถือหนวยลงทุนจึงไมมีสิทธิในการขอ
เปลี่ยนประเภทของหนวยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
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-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

(1)นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนรวม” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2)เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดรับคําสั่งซื้อพรอมเอกสารประกอบ ที่สมบูรณครบถวน
และไดรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผูสั่งซื้อเรียบรอย นายทะเบียนหนวยลงทุน จะออก “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน” ใหแกผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันทําการซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ไดทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนนั้น โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่มารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุน อาจมอบหมายใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้งเปนผูดําเนินการดัง
กลาวตามวรรคหนึ่ง  หรือใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเปนผูดําเนินการดังกลาวในนามบริษัทจัดการหรือนายทะเบียน  

(3)การสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อจะสมบูรณตอเมื่อคําสั่งซื้อถูกตองครบถวน และบริษัทจัดการไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนและบริษัท
จัดการหรือนายทะเบียนไดทํารายการเพื่อจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อแลว โดยสิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
หนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อขาย สับเปลี่ยนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น

(4)เมื่อผูถือหนวยลงทุนซื้อและหรือขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแตละครั้ง และบริษัทจัดการไดทํารายการดังกลาวสมบูรณแลว ผู
ถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปบันทึกรายการใหขอมูลเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยสามารถทําไดตั้งแต
วันทําการถัดจากวันทําการที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ทํารายการนั้น ๆ สมบูรณแลว (ใน
เวลาทําการ ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง ) เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนใหดําเนินการเปนอยางอื่นได

(5)หากเกิดกรณีที่ขอมูลในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน
ไมตรงกัน บริษัทจัดการและนายทะเบียนจะถือวาขอมูลและยอดคงเหลือของหนวยลงทุนของกองทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
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ตามขอมูลของนายทะเบียนหนวยลงทุน เปนขอมูลทางทะเบียนของผูถือหนวยลงทุนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

(6)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรหรืออนุญาตให
ดําเนินการได เทานั้น

(7)หากปรากฏขอผิดพลาดในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน และ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการ
ทักทวงขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษี

(1) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงเอกสารหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนทุกสิ้นปปฏิทินที่มีการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมนํา
หนังสือรับรองนี้แนบเปนหลักฐานพรอมกับการยื่นแบบภาษีเงินไดตามที่กฎหมายกําหนด

(2) บริษัทจัดการจะจัดทําและนําสงหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมหุนระยะยาวอื่น เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนแนบ
พรอมหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม ในการขอสิทธิประโยชนทางภาษี
เงื่อนไขอื่น ๆ

หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน จากสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหนวยลงทุน เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือเห็นชอบใหดําเนิน
การได

(1)นายทะเบียนหนวยลงทุน จะดําเนินการบันทึกชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนถือหนวยลงทุนรวมกัน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะ บันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในใบ“คําขอใชบริการกองทุนเปด” เปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนหรือผูรับ
เงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน

(2)ในกรณีที่หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปน “หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน” นายทะเบียนหนวยลงทุนจะออก “หนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน และจะจัดสงหนังสือรับรอง
สิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) แกผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนโดยทางไปรษณียหรือใหผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให ภายใน 15 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหนวยลงทุน ที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนที่
นายทะเบียนหนวยลงทุนไดสงใหผูถือหนวยลงทุนฉบับลาสุดเปนรายการที่เปนปจจุบันและถูกตอง 

(3)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน เฉพาะในกรณีที่ผูถือหนวย ลงทุนรองขอใหบริษัทจัดการ
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ออกใบหนวยลงทุน เพื่อนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบัน การเงินหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหนวยลงทุน
ทุกกรณีจะกระทําเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร เทานั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(ก)ผูถือหนวยลงทุนกรอกคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซึ่งขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(ข)ผูถือหนวยลงทุนยื่นคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมการออกใบหนวยลงทุนตอนายทะเบียนหนวยลงทุน 

(ค)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน แกผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวยลงทุนที่

ผูถือหนวยลงทุนกรอกในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน สําหรับกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในคําขอใหออกใบหนวยลงทุน 
มากกวาจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 

(ง)ใบหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการออกแกผูถือหนวยลงทุน จะมีรายการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ซึ่งจะระบุชื่อผูถือหนวย
ลงทุน และในใบหนวยลงทุนจะตองมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อ
นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือใชเครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยจะอนุญาตใหทํา
ได จึงจะถือวาใบหนวยลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

(จ)ผูถือหนวยลงทุนที่มีใบหนวยลงทุน หากจะขายคืนหนวยลงทุนจํานวนดังกลาวจะตองนําใบหนวยลงทุนมาสงมอบคืนแกนายทะเบียน
หนวยลงทุนเพื่อโอนหนวยลงทุนนั้นเขาระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) กอน จึงจะขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวได 

(4)นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการใหมีการออกและจัดสง “รายงานการถือหนวยลงทุน” ซึ่งไดรับการปรับปรุงรายการใหเปนปจจุบัน
อยางนอยเปนรายหกเดือน โดยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางที่เหมาะสม เชน ทางไปรษณีย หรือทางจดหมาย
อิเล็คทรอนิกส (E-mail) เปนตน แกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่ออกรายงานดังกลาว

(5)หากปรากฏขอผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองทําการทักทวง
ขอผิดพลาด ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและ/ หรือรายงานการถือหนวยลงทุน

(6) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจากสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หนวยลงทุน (Fund Book) เปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรูปแบบอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบ
ใหดําเนินการได โดยบริษัทจัดการจะปดประกาศลวงหนา 7 วัน กอนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่
ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแตงตั้ง

และในกรณีที่เกิดเหตุการณฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุอันจําเปนและสมควร บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะใชรูปแบบของ
หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น โดยจะเปนเพื่อประโยชนของกองทุนและผู
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ถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ และไมถือวาเปนการดําเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยในกรณี
ดังกลาวบริษัทจัดการจะปดประกาศที่ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดตอของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัท
จัดการแตงตั้ง โดยไมชักชา 

และเมื่อบริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ใหถือวาหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบที่ใชในขณะนั้น เปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนแทน หลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนรูปแบบเดิม

(7) บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเงื่อนไขในการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและ
ระยะเวลาการสงมอบ เพื่อประโยชนแกกองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกปองผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่ออํานวยความสะดวกให
แกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต  โดยไมถือวาเปนการปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน และไมถือเปนการแกไขโครงการ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

(1) บริษัทจัดการจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลภายใน 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นงวดบัญชีที่จายเงินปน
ผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล วันจายเงินปนผล และอัตราเงิน
ปนผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกลาวตามลําดับกอนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้

(ก) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน

(ข) สงหนังสือแจงใหผูดูแลผลประโยชนและผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ

(2) บริษัทจัดการจะถือจํานวนหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนจายเงินปนผลเปนเกณฑในการคํานวณอัตราเงินปนผล ที่จาย

(3) บริษัทจัดการจะปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยบริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล วันจายเงินปนผล และอัตราเงินปนผล โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศรายละเอียดดังกลาว
ตามลําดับกอนหลังตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังนี้

(ก)  เปดเผยขอมูลในลักษณะที่ผูลงทุนทั่วไปสามารถทราบได  เวนแตเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน

(ข) แจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน รวมถึงผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดไมระบุ
ชื่อผูถือเมื่อไดรับการรองขอ

(4) บริษัทจัดการจะจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการ
จายเงินปนผล เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูถือหนวยลงทุน หรือธนาณัติสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุน และจัดสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนแกผูถือหนวยลงทุนตามที่อยูที่ระบุในใบคําขอใชบริการกองทุนเปด หรือโดยนําเขาฝากในบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนที่
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ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจงไวกับบริษัทจัดการ หรือโดยใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนผูมอบให
ภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล

ทั้งนี้ เงินปนผลที่ไดรับถือเปนเงินไดพึงประเมินที่ตองนําไปรวมคํานวณภาษีเงินไดประจําป และเงินปนผลที่จายนี้ยอม สงผลใหมูลคา
ทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทากับจํานวนเงินปนผลที่จาย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงรายละเอียดตามวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนและกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจงให สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตอไป และ
จะไดแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบพรอมกับการจายเงินปนผลในงวดที่มีการปรับปรุงนั้น

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่

ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้

16.1กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.1.1เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วัน
ที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปน ผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 

16.1.2เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น 

16.1.3   เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสิน
ที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได
เฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น 
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ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไม
คุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ย
เงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และ
ปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได

16.1.4    เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 16.1.3 โดยอนุโลม 

16.2กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 

16.2.1กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติพิเศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่
กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 

16.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้ 

(1)กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมก็ได

(2)กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว
บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม

16.3กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ในการดําเนินงานดังกลาวบริษัทจัดการไมตองนํา
ตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
16.4 กรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนตามมติพิเศษใหดําเนินการได 
และขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย
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การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

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

-

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
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ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมแบบเปนการทั่วไป และการ
ฝาฝนหรือการไมปฏิบัตินั้นกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนรวมหรือผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแกไขเยียวยาความเสียหายโดยไม
ชักชา  โดยในกรณีที่เกิดขอพิพาทระหวางบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการ
พิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ กองทุนไมไดมีการประกัน คุมครองเงินตนหรือประกันผลตอบแทน

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้(1)มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดของกองทุน โดยคํานวณตาม
มูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุน เพื่อเปนการรักษา
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
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(2)จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

(3) เมื่อมีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลา 5 วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา
การเลิกกองทุนรวมจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยู เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพยสินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพ
คลองอยางเพียงพอ และผูถือหนวยลงทุนที่เหลืออยูจะไมไดรับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

ทั้งนี้ ความในขอ 22.1.1 (3) และ (4) มิใหนํามาใชบังคับกองทุนรวมดังนี้

(ก)กองทุนรวมตลาดเงิน

(ข)กองทุนรวมหนวยลงทุน

(ค)กองทุนรวมฟดเดอร

(ง)กองทุนรวมดัชนี

(จ)กองทุนรวมอีทีเอฟ

22.1.2.เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุน เนื่องจากบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน กระทําการจนกอ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทุน 

22.1.3.เมื่อไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน 

22.1.4.ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถจัดการกองทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือกรณีที่ภาวะตลาดการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงจนมีผลใหอัตราผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะลงทุนมีความผันผวนจนอาจทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสมใน
ทางปฏิบัติ
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22.1.5. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ

22.1.6.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป หากปรากฏกรณีดังตอไปนี้ 
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น หรืออนุมัติเห็นชอบ ยกเวนหรือผอนผันให
ดําเนินการเปนอยางอื่นได

(1)บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เวนแตเขาขอยกเวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(2)ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใดๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อัน
เปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกิน
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป

22.1.7.สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง 
จัดการ หรือใชกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อ
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
อยางแทจริง และสํานักงานสั่งใหบริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหกองทุนรวมที่
จัดตั้งขึ้นนั้นเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริงและบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานสั่งได หรือ
ดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง

22.1.8.กรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดําเนินการเลิกโครงการกองทุนไวในรายละเอียดโครงการ

22.1.9.ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได

(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว

(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจาย
หนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
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(3) ในกรณีที่เปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใช
ผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากไดมีการเสนอขาย
หนวยลงทุนแลวแตยังมิไดมีการจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากเงินดังกลาว (ถามี) ใหแกผูจองซื้อหนวยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนนั้น ตาม
สัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อและผลประโยชน (ถามี) ใหแกผูจอง
ซื้อหนวยลงทุนไดภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระเงินจํานวนดังกลาวไดครบถวน 

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสํานักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจดทะเบียนกองทุน
รวมแลว ใหดําเนินการใหมีการเลิกกองทุนรวมทันที

22.1.10   บริษัทหลักทรัพยจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

22.1.11เมื่อบริษัทจัดการตองดําเนินการเลิกกองทุนอันเนื่องมาจากจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงหรือมีการขายคืนหนวยลงทุนเกินกวา
จํานวนที่กําหนด หรือปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาจะมีการขายคืนหนวยลงทุน
เกินกวาจํานวนที่กําหนดและการเลิกกองทุนรวมจะเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป 
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุน เมื่อปรากฏกรณีดังตอไปนี้

22.2.1 เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปดตามขอ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี้

(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1

(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 โดยวิธีการดังนี้

(ก) แจงผูถือหนวยที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
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(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณตามขอ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่
สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยใหผูถือหนวยโดยอัตโนมัติ

(4) ชําระคาขายคืนหนวยตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมเงินที่ไดตามขอ (3) ใหผูถือหนวยภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ตามขอ 22.1.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น

22.2.2 เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกําหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัท
จัดการจะดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังตอไปนี้

(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ

(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน

(ค) แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

(ง) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวม เปนตน

(3) จําหนายทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน  เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋ว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

22.2.3  เงื่อนไขอื่นเพื่อเลิกกองทุนมีสาระสําคัญอยางนอยดังนี้

1. ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตั้งแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน
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2. แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน ดังนี้

2.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการโอนยายการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนหรือ
ความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนเดิม หรือไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมที่มีความเสี่ยงตํ่าสุด โดยไมเก็บคาธรรมเนียม
การขายหรือรบซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน

2.2 ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นอีกทอดหนึ่ง ผูถือหนวยลงทุนสามารถแจงตอ
บริษัทจัดการเพื่อโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่ผูถือหนวยลงทุนกําหนด และผูถือหนวยลงทุนจะไดรับยกเวนคา
ธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขโดยครบถวนดังนี้

ก. เปนการโอนยายตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุนเปนครั้งแรกโดยโอนยายไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นที่อยูภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการเดียวกัน

ข. เปนการโอนยายการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ ในการกําหนดระยะเวลาดังกลาวบริษัทจัดการจะคํานึงถึงระยะ
เวลาที่ผูถือหนวยลงทุนจะสามารถดําเนินการเพื่อแจงโอนยายการลงทุนไดอยางเหมาะสม

2.3 แจงโดยวิธีการดังนี้

ก. แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนผานชองทางใด ๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได

ข. แจงเปนหนงสือถึงผูดูแลผลประโยชน

ค. แจงสํานักงานผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงาน

3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนดังกลาว ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

4. รวบรวมเงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ 3 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุใหเลิกกองทุน

5. ดําเนินการโอนยายการลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมอื่นตามแนวทางที่กําหนดในขอผูกพัน โดยไมชักชา

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามขอ  “การเลิกกองทุนรวม” แลวปรากฏวายังมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยู บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม และจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินและ ชําระภาระหนี้สินของกองทุน และแจกจาย
เงินคืนแกผูถือหนวยลงทุนเฉลี่ยตามจํานวนหนวยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกําหนด
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ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีกองทุนบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะหัก
จากทรัพยสินของกองทุน และเมื่อการชําระบัญชีเสร็จสิ้น ผูชําระบัญชีจะขอจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ  ก.ล.ต. และ
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฏวามีทรัพยสินคงคางอยู ผูชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์
ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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