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คาํจาํกดัความ / นิยาม ไม่มี ชนิดหน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนมี / ชนิด คือ  
1. ชนิดสะสมมลูค่า (ชื�อยอ่ K-GPROP-A(A))  
/. ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื�อยอ่ K-GPROP-A(D)) 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขาย 
2.6 มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งซื อ
ครั งแรก 

500.00 บาท ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งซื อครั งแรก 500.00 บาท 

2. K-GPROP-A(D) มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งซื อครั งแรก 500.00 บาท 
 

2.7 มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งซื อ
ครั งถดัไป 

500.00 บาท ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งซื อครั งถดัไป 500.00 บาท 

2. K-GPROP-A(D) มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งซื อครั งถดัไป 500.00 บาท 
 

2.8 มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งขาย
คืน 

500.00 บาท ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งขายคืน 500.00 บาท 

2. K-GPROP-A(D) มลูค่าขั นตํ �าของการสั �งขายคืน 500.00 บาท 
 

2.9 จาํนวนหน่วยลงทุนขั นตํ �า
ของการสั �งขายคืน 

ไม่กาํหนด ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) จาํนวนหน่วยลงทุนขั นตํ �าของการสั �งขายคืน ไม่กาํหนด 

2. K-GPROP-A(D) จาํนวนหน่วยลงทุนขั นตํ �าของการสั �งขายคืน ไม่กาํหนด 
 

2.10 มลูค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีขั นตํ �า 

500.00 บาท ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั นตํ �า 500.00 บาท 

2. K-GPROP-A(D) มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั นตํ �า 500.00 บาท 
 

2.11 จาํนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบญัชีขั นตํ �า 

ไม่กาํหนด ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั นตํ �า ไม่กาํหนด 

2. K-GPROP-A(D) จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั นตํ �า ไม่กาํหนด 
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2.12 รายละเอียดเพิ�มเติม 
(จาํนวนเงินทุนโครงการ) 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหรือยกเวน้มลูค่าขั นตํ �าในการสั �งซื อหรือสั �งขายคืน
หรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขั นตํ �าใหก้บัผูส้ั �งซื อหรือผูส้ั �งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครอง
หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื อขายหรือตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการอาจกาํหนด
ขึ นเพื�อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบ
ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหรือยกเวน้มลูค่าขั นตํ �าในการสั �งซื อหรือสั �งขายคืน
หรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขั นตํ �าใหก้บัผูส้ั �งซื อหรือผูส้ั �งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตามมลูค่าการซื อหน่วยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื อขายหรือตามเงื�อนไขที�
บริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ นเพื�อประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการ
จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มี มี 
4.2 ประเภทการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน 

ไม่มี - สิทธิที�จะไดร้บัเงินปันผล 

4.3 กองทุนรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน 

ไม่มี รายละเอียดแต่
ละชนิดหน่วย

ลงทุน 
ชื อยอ่ คาํอธิบายเพิ มเติม 

1. ชนิดสะสม
มลูค่า 

K-GPROP-A(A) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทั �วไปที�ตอ้งการรบั
ผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 
(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์
จากการลงทุน (Total Return) 

2. ชนิดจ่ายเงิน
ปันผล 

K-GPROP-A(D) เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทั �วไปที�ตอ้งการรบั
ผลตอบแทนสมํ �าเสมอจากเงินปันผล 

 
รายละเอียดเพิ�มเติม : บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า ทั งนี  ผูถ้ือหน่วยลงทุนที�มี
ชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนก่อนวนัที�บริษัทจดัการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดสะสมมลูค่าจะถูกจดัอยูใ่นชนิดจ่ายเงินปันผล  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง เงื�อนไขขา้งตน้ในภายหลงั เช่น 
ประเภทผูล้งทุน ช่องทางและวิธีการซื อขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสาํคญั ซึ�งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้้
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ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า X วนั ทาง
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

8. การสบัเปลี ยนหน่วยลงทุน :  
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนเพิ�มเติม : 

บริษัทจดัการอาจจดัใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที�สาํนักงานของ
บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื อคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะหยุดรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั �วคราว
หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที�บริษัทพิจารณาเห็นวา่การหยุดรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนดงักล่าว
จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที�สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื อคืนหน่วยลงทุน  
 
Z./.1 วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
... 
 
 
 
 
Z././ วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
... 
 
 
 
 
Z./.[ ราคาขายและรบัซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขาย
และราคารบัซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
... 

บริษัทจดัการอาจจดัใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้โดย
บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะหยุดรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั �วคราว
หรือถาวรก็ได ้ในกรณีที�บริษัทพิจารณาเห็นวา่การหยุดรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนดงักล่าว
จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  
 
 
 
Z./.1 วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
... 
ในกรณีที�บริษัทจดัการเปิดใหม้ีการสบัเปลี�ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได ้บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที�จะใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะกาํหนดเป็นอยา่ง
อื�น โดยจะประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
Z././ วนัและเวลาในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
... 
ในกรณีที�บริษัทจดัการเปิดใหม้ีการสบัเปลี�ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนได ้บริษัท
จดัการสงวนสิทธิที�จะใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แต่บริษัทจดัการจะกาํหนดเป็นอยา่ง
อื�น โดยจะประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
Z./.[ ราคาขายและรบัซื อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปนี เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขาย
และราคารบัซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
... 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการ 
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอรต์ี  หุน้ทุน (K-GPROP) 

4 

  หวัขอ้ ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลใหม่ 

[. การสบัเปลี�ยนระหวา่งชนิดหน่วยลงทุน  
[.1 กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวนั
ทาํการซื อขายที�บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื อคืนหน่วยลงทุน
ไดร้บัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั
ซื อคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียม
ในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
[./ กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ นวนัทาํ
การที�คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนตน้ทางที�บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนและ
บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื อคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
(ถา้มี) 

14. การจา่ยเงินปันผล : 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล 

จ่าย ชื อยอ่ รายละเอียด 

1. K-GPROP-A(A) ไม่จ่าย  

2. K-GPROP-A(D) จ่าย  
 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และ
ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่
ผูถ้ือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการ ดงันี   
1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื�อกาํหนดการรบัเงิน
ปันผลภายในวนัสิ นรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัสิ นงวดอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล 
... 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวิธีการ ดงันี   
1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื�อกาํหนดการรบัเงิน
ปันผลภายในวนัสิ นรอบระยะเวลาบญัชี หรือวนัสิ นงวดอื�นใดที�จะจ่ายเงินปันผล ใน
กรณีที�วนัสิ นรอบระยะเวลาบญัชีหรือวนัสิ นงวดอื�นใดตรงกบัวนัหยุดทาํการซื อขาย
ของกองทุนหรือวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัไป 
... 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั  งซืA อหรือผูถ้ือหน่วยลงทุน : 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม ประมาณการค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

4.0125 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม  
ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 
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 1. K-GPROP-A(A) ประมาณการค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ิน
สุทธิของกองทุน  

2. K-GPROP-A(D) ประมาณการค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ิน
สุทธิของกองทุน  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการ
จดัการรายปี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปี
ของมลูค่าทรพัยส์ินทั งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียน  

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่
เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินทั งหมดของ
กองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

2. K-GPROP-A(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่
เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินทั งหมดของ
กองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แล
ผลประโยชน์รายปี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 
0.2675 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทั งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้
แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน ทั งนี  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียม
การรบัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศแลว้ 

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา
ไม่เกินรอ้ยละ ^./_X` ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทั งหมดของ
กองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน ทั งนี  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าว
ไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศแลว้ 

2. K-GPROP-A(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัรา
ไม่เกินรอ้ยละ ^./_X` ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทั งหมดของ
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กองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน ทั งนี  ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าว
ไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยส์ินในต่างประเทศแลว้ 

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 
0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทั งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้
แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน 

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ ^.[/1^ ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ิน
ทั งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

2. K-GPROP-A(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 
ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ิน
ทั งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหนี สินทั งหมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (Front-end Fee) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ [.^^ ของ
มลูค่าหน่วยลงทุน 

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่
เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

2. K-GPROP-A(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่
เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบั
ซื อคืนหน่วยลงทุน (Back-end 
Fee) 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 
ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
 

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัราไม่เกินรอ้ยละ [.^^ ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

2. K-GPROP-A(D) ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนใน
อตัราไม่เกินรอ้ยละ [.^^ ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
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15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้ 
(Switching In) (รายละเอียด
เพิ�มเติม) 

คาํอธิบายเงื�อนไข ดูรายละเอียดเพิ�มเติม 
 
รายละเอียดเพิ�มเติม :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั
ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่  
ทั งนี  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทั �วกนัและปิดประกาศไวท้ี�
สาํนักงานของบริษัทจดัการ  
ในกรณีที�บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง   

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ดูรายละเอียดเพิ�มเติม 

2. K-GPROP-A(D) ดูรายละเอียดเพิ�มเติม 

 
รายละเอียดเพิ�มเติม :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั
ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุน
ตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิด
หน่วยลงทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  
ทั งนี  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการ  
ในกรณีที�บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง  

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการ
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก 
(Switching Out) (รายละเอียด
เพิ�มเติม) 

คาํอธิบายเงื�อนไข ดูรายละเอียดเพิ�มเติม 
 
รายละเอียดเพิ�มเติม :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั
ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่  
ทั งนี  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหท้ราบโดยทั �วกนัและปิดประกาศไวท้ี�
สาํนักงานของบริษัทจดัการ  
ในกรณีที�บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัท

ชื อยอ่ รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา 

1. K-GPROP-A(A) ดูรายละเอียดเพิ�มเติม 

2. K-GPROP-A(D) ดูรายละเอียดเพิ�มเติม 

 
รายละเอียดเพิ�มเติม :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบั
ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือชนิดหน่วยลงทุน
ตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือชนิด
หน่วยลงทุนปลายทาง แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  
ทั งนี  บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบทางเว็บไซตข์องบริษัท
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จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและ
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

จดัการ 
ในกรณีที�บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัท
จดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ชนิดหน่วยลงทุนตน้ทาง และยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางหรือชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถกูตอ้ง : 
16.2. เงื�อนไขพิเศษ 1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์

และวธิีการที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะคาํนวณ
เป็นเงินบาท โดยการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื อคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) 
ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัรา
แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยของธนาคารพาณิชย ์ในเวลาประมาณ 18.00 น. ณ สิ นวนัทาํ
การซื อขายนั น และในกรณีที�ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัรา
แลกเปลี�ยนดงักล่าวหรือกรณีที�บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปลี�ยนนั นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ�มเติมในอนาคต 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานอื�นใดแทน หรือ ตามที�มีประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ�มเติมได ้ทั งนี  
อตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที�ประกาศ
กาํหนด 
 
 
 
 

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์
และวธิีการที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
1.1. มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวม  
1./. มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมลูค่า  
1.[. มลูค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล  
เนื�องจากกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ดงันั น มลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
อาจมีมลูค่าไม่เท่ากนั มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนรวมกนัจะ
เท่ากบัมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ซึ�งผลประโยชน์ที�เกิดขึ นจากการลงทุนจะ
ถือเป็นประโยชน์ของกองทุนและจะถูกปันส่วนตามสดัส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิแต่
ละชนิด  
 
สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะคาํนวณ
เป็นเงินบาท โดยการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื อคืนหน่วย
ลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) 
ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัรา
แลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยของธนาคารพาณิชย ์ในเวลาประมาณ 18.00 น. ณ สิ นวนัทาํ
การซื อขายนั น และในกรณีที�ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัรา
แลกเปลี�ยนดงักล่าวหรือกรณีที�บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แล
ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปลี�ยนนั นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ�มเติมในอนาคต 
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บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนที�ประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือ
หน่วยงานอื�นใดแทน หรือ ตามที�มีประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ�มเติมได ้ทั งนี  
อตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที�ประกาศ
กาํหนด  
 
วิธีคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน  
กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทาํใหก้ารปันส่วนมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิตอ้งมีการ
แบ่งการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
การคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนนั น จะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ
โดยรวมของกองทุน และปันส่วนใหก้บัหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี�ยตาม
สดัส่วนของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของวนัก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
กรณีวนัแรกของการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิจะเฉลี�ยโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนที�
ขายไดท้ั งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
หลงัจากนั น ปรบัปรุงรายการที�เกี�ยวขอ้งเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ 
รายการขายหน่วยลงทุน รายการรบัซื อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้) และคาํนวณมลูค่า
ทรพัยส์ินสุทธิหลงัหกัค่าธรรมเนียมและมลูค่าหน่วยลงทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน  
ทั งนี  มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�คาํนวณจะตอ้งมีมลูค่าไม่ตํ �า
กว่าศูนย ์การปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 
 
ตวัอยา่งการคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ 
- ตามรายละเอียดในโครงการจดัการกองทุน – 

19. การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  
 ... ... 

1n.` ในกรณีที�กองทุนใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน
นอกจากจะตอ้งปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน
ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 1/n// และมาตรา 1/n/[ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ�มเติมดงัต่อไปนี ดว้ย  
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(1) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละ
ชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ
มติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
(/) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่
ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดที�ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
([) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ�งตอ้ง
ไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�ไดร้บั
ผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 
 


