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รายละเอียดโครงการจดัการ 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

(class of unit) 

ไม่มี 

 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือยอ่ : K-CLIMATE-A(A) 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมลูค่า 

คาํอธิบาย : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) 

2. ช่ือยอ่ : K-CLIMATE-C(A) 

เป็นชนิดเพ่ือการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแตล่ะชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมลูค่า) 

คาํอธิบาย : 

เหมาะสาํหรบัผูล้งทุนท่ีไดร้บัการยกเวน้หรือปรบัลดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีตอ้งการรบัผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน 

(Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total Return) เช่น ผูล้งทุน

ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารใหบ้ริการบริหารพอรต์หรือบริการแนะนําการลงทุนในรูปแบบ 

Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผูล้งทุนอื่นท่ี

บริษัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจดัการ

จะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

บริษัทจดัการจะแจง้วนัเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนกลุ่มพเิศษ(สะสมมลูค่า) 

ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
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6. การจา่ยเงินปันผล ไม่จ่าย ช่ือยอ่ นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

K-CLIMATE-A(A) ไม่จ่าย 

K-CLIMATE-C(A) ไม่จ่าย 
 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : 500.00 บาท  

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่กาํหนด 

 

 

 

 

 

 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามระยะเวลาการถือครอง

หน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีรองรบับริการต่างๆ ของ

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ อยา่งไรก็ตาม 

บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ี

กาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายหรือบริการของบริษัท

จดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

... 

 

รายการ class of unit 

1. ช่ือยอ่ : K-CLIMATE-A(A) 

มูลค่าขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : 500.00 บาท  

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่กาํหนด 

 

2. ช่ือยอ่ : K-CLIMATE-C(A) 

มูลค่าขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่กาํหนด 

จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ของการรบัซ้ือคืน : ไม่กาํหนด 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่

ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือ

ยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ขายคืน

หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามชนิดหน่วยลงทุน ตาม

ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขอื่นใด

ท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณี

รองรบับริการต่างๆ ของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมี

มลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ีกาํหนดในบางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขาย

หรือบริการของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

.... 
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การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํ

การนับแต่วนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจจดัการกองทุนรวม และผู้

ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระราคา ตาม

วิธีการท่ีระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

ยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็น

ตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ทั้งน้ี สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต

ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่า

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบ

ธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจจดัการ

กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ

การชาํระราคา ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด บริษทัประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 

5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วย

ลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดทาํการของผูป้ระกอบธุรกิจ

การจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจจดัการกองทุน

รวม และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการชาํระ

ราคา และมีวิธีการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงจะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนั

ชีวิตกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

หมายเหตุ หวัขอ้ การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นการนําขอ้ความจากโครงการเดิมกลบัมาใส่ 
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เง่ือนไข ขอ้จาํกดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

… 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นการ

ชัว่คราวหรือถาวรตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัทาํการทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

... 

เง่ือนไข ขอ้จาํกดั การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

… 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มลูค่าและชนิดผูล้งทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมลูค่า) เป็นการชัว่คราวหรือถาวรตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 3 วนัทาํ

การทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

8. คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย (K-CLIMATE)  

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

4.8685 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

0.2675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้

แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม

นายทะเบียน ซ่ึงค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการ

รบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ : 0.321 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด 

(K-CLIMATE-A(A), K-CLIMATE-C(A))  

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

4.8685 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 

8.2 ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 3.21 ต่อ

ปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่า

หน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ 

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ : 

0.2675 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี 

มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ซ่ึงค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 

 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ย

ละ : 0.321 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด 
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เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

.... 

(K-CLIMATE)  

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.0  ของ

มลูค่าซ้ือขาย 

 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.0 

ของมลูค่าซ้ือขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสินทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

.... 

(K-CLIMATE-A(A)) 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.0  ของ

มลูค่าซ้ือขาย 

 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.0 

ของมลูค่าซ้ือขาย 

 

(K-CLIMATE-C(A)) 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0  ของ

มลูค่าซ้ือขาย 

 

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 

ของมลูค่าซ้ือขาย 
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(K-CLIMATE)  

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่าซ้ือขาย 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งกรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ และ

บริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่าซ้ือขาย 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน) : 

… 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือ

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหรือค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน 

ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการ

(K-CLIMATE-A(A), K-CLIMATE-C(A)) 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching in) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่าซ้ือขาย 

 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั 

ทั้งกรณีสบัเปล่ียนออกไปยงักองทุนรวมภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ และ

บริษัทจดัการอื่น 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรา

ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนด 

เง่ือนไขในการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 

3.0 ของมลูค่าซ้ือขาย 

... 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุน) : 

… 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือ

ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหรือค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผู้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของผูล้งทุน ตาม

ชนิดหน่วยลงทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
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สัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจ

กาํหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นซ่ึง

จดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นท่ี

จดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัท

จดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

... 

ลงทุน หรือการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียม

ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

... 

 8.4. วิธีการคาํนวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม 

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใช้

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม

การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของ

กองทุนในแต่ละวนัท่ีคาํนวณน้ันเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียก

เก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตาม

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

8.4. วิธีการคาํนวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม 

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์

และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ีมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใช้

มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด ทั้งน้ี มลูค่าหน้ีสิน

ทั้งหมดไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนในแต่ละวนัท่ีคาํนวณน้ันเป็นฐานในการ

คาํนวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของ

กองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม 

9. เครื่องมือการบริหารและ

จดัการความเส่ียงดา้นสภาพ

คล่องของกองทุนรวม 

(K-CLIMATE)  

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรอืระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(liquidity fee) :  

อตัราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือ

ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

(K-CLIMATE-A(A), K-CLIMATE-C(A)) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

- เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรอืระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(liquidity fee) :  

อตัราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือ

ขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตัิ : Full swing pricing , Partial swing pricing 



ตารางเปรียบเทียบการแกไ้ขโครงการกองทุนเปิดเค Climate Transition 

         8 
 

หวัขอ้ เดิม ใหม่ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ิน

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ : 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 1 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ิน

ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

- การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัทาํการ 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ : 5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

… 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 1 

10. กาํหนดเวลาในการคาํนวณ

และการประกาศมูลค่า

... ... 
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ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วย

ลงทุนและราคาหน่วยลงทุน 

การคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผูล้งทุน

สามารถศึกษารายละเอียดไดท่ี้ : www.kasikornasset.com 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ 

… 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

… 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝากและเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของ

กองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุน พรอ้มทั้งดูแลใหก้ารเบิกจา่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัท

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย เวน้

แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลง

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที 

… 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ 

… 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

… 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝากและเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของ

กองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แลผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุน พรอ้มทั้งดูแลใหก้ารเบิกจา่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัท

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ

จดัใหมี้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ (ถา้มี) เวน้แต่บริษทัจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และ

หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ

ทนัที 

… 

13. สิทธิ หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

สิทธิในการลงมติเพ่ือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ 

และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับ

คะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียง

ของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่
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17. การจดัทาํทะเบียนหน่วย

ลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และ

ขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน 

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกิน

ดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง (ถา้มี) 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกิน

ดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

20. การชาํระบญัชีเม่ือเลิก

กองทุน 

... 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ย

จากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วนัเลิกโครงการ 

เม่ือไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุน

รวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุน

รวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

... 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ย

จากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

ณ วนัเลิกโครงการ 

 

เม่ือไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุน

รวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุน

รวมแลว้ หากปรากฏว่ายงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

หมายเหตุ หวัขอ้ การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน จดัหน้าใหม่ไม่ไดมี้การแกไ้ขขอ้ความ 



เอกสารแนบ 

 

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของกองทุน 

 

เครื่องมือการกาํหนดใหผู้ล้งทุนเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้า่ย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีกาํหนด (Liquidity Fee) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินรอ้ยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

- มูลค่าขั้นตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ รอ้ยละ 5 ของมูลค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหน่วยลงทุนท่ีขายคืนและหรือสบัเปล่ียนออก ท่ีจะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วนั 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บจริง และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และ

หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ีทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลกองทุน

รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และ

ปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัท

จดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

3. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee น้ี บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

ดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถา้มี) หรือค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือ

บริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้  

4. ค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลบัเขา้กองทุน อย่างไรก็ตามการใชเ้คร่ืองมือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบ

ทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เคร่ืองมือน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่

อยา่งใด   

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Liquidity Fee ท่ีเก็บจริง และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุนในแต่ละครั้งท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราหรือระยะเวลาสูงสุดท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในแต่ละครั้งท่ีจะเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมน้ี ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะกาํหนดรายละเอียดหลักเกณฑแ์ละหรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ท่ีแตกต่างกนัตามระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุน และหรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกได ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการ

การใชเ้คร่ืองมือ Liquidity Fee ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Liquidity Fee บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

 



เอกสารแนบ 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะเรียกเก็บในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ี

กองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความ

เส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ซ่ึงอาจ

เหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การปรบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคาํนวณท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (Swing Pricing) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ดว้ยวิธีปฏิบตั ิ: Full swing pricing , Partial swing pricing 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช ้Swing Pricing รวมทั้งกําหนดอัตราท่ีจะใชใ้นการปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิดว้ยสูตรการคํานวณท่ี

สะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยสิ์นของกองทุนรวม (อตัรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมีหลกัการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของ

กองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริง

ท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและ

เง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาใช ้Partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คาํนวณจากมูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Anti-Dilution Levies – ADLs แต่สามารถใช้

ร่วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Swing Factor ท่ีเก็บจริง และ Swing Threshold ในแต่ละครั้งท่ีใชเ้คร่ืองมือ 

Swing Pricing ไดต้ามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัอตัรา Swing Factor เพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทําการท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือ Swing Pricing และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ 

ท่ีไดด้าํเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บ

ไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน   



เอกสารแนบ 

 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Swing Pricing ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณาใชอ้ตัรา Swing 

Factor ในอตัราท่ีไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความ

เส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ซ่ึงอาจ

เหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้นตน้ทุนในการซ้ือขายทรพัยส์ินของกองทุน (Anti-Dilution Levies – ADLs) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

อตัราสูงสุดไม่เกินรอ้ยละ : 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs และกาํหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม

นโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย

ต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุน หรือ

ปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยูแ่ละ

หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข 

ณ ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ีสดัส่วนของมลูค่าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

โดยท่ีมลูค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน  คาํนวณจากมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 

(switch out) ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณเป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการสามารถกาํหนด ADLs Threshold ท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

(2) กรณีท่ีมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ น้อยกว่ามลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก  

4. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีเรียกเก็บไดจ้ะนํากลับเขา้กองทุน อย่างไรก็ตาม การใชเ้คร่ืองมือน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้ นกับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ียังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เคร่ืองมือน้ีไม่ได้มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนใหก้องทุนแต่อยา่งใด  



เอกสารแนบ 

 

5. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บริษัทจดัการจะไม่ใชเ้คร่ืองมือ ADLs พรอ้มกบัเคร่ืองมือ Swing Pricing แต่สามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหาร

ความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs จากผูท่ี้ทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือผูท่ี้

ทาํรายการขายคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก เพียงฝัง่ใดฝัง่หน่ึงท่ีเกิน ADLs threshold ท่ีบริษัทจดัการกาํหนดไว ้รวมถึง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs ท่ีแตกต่างกันได ้และขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมี

ขอ้กาํหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายท่ีทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือรายท่ีทาํรายการขายคืน

หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ท่ีเรียกเก็บจริงในแต่ละครั้ง ซ่ึงจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสูงสุดท่ีระบุไว ้

ในโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่น

ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทําการท่ีมีการใช้

เคร่ืองมือ ADLs และบริษัทจดัการจะนํายอดซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการพิจารณาและหรือตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

การการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน ทั้งน้ีบริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงการดาํเนินการใด ๆ ท่ีไดด้าํเนินการ

หรือตดัสินใจไปแลว้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมด

หรือบางส่วนของวนัทาํการน้ันไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชาํระดว้ยเช็คท่ีเรียกเก็บไม่ไดน้ั้น ไม่ไดร้บัการ

จดัสรรหน่วยลงทุน 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มลูของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการ

การใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือ ADLs บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ ADLs ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะพิจารณากาํหนดอตัรา ADLs ไม่เกิน

กว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความ

เส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ซ่ึงอาจ

เหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การกาํหนดเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัในการรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งการไถถ่อนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00% ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

จะตอ้งแจง้บริษทัจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา : 5 วนัทาํการ 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 



เอกสารแนบ 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละกาํหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขาย

สินทรัพยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออกของกองทุนหรือปัจจัยอื่นใดท่ี

นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทาํได ้เพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ 

ขณะน้ัน ๆ  

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ร่วมกบัเคร่ืองมือ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, 

Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือเคร่ืองมืออื่น ๆ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ว่า การใชง้านเคร่ืองมือ Notice 

Period เพียงเคร่ืองมือเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะรองรบัการไถ่ถอนหน่วยลงทุนท่ีเกิดขึ้ นในปริมาณมาก หรือไม่เพียงพอต่อการป้องกนั

ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม จากตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในการขายสินทรพัยข์องกองทุน 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. ในกรณีท่ีมีการใช ้Notice Period และมีเหตุท่ีทาํใหต้อ้งใชเ้คร่ืองมืออื่นดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิบติักบัคาํสัง่ท่ีไดร้บั

จากการใช ้Notice Period เช่นเดียวกบัคาํสัง่ท่ีไดร้บัตามปกติในวนัท่ีทาํรายการดว้ย ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice Period 

ร่วมกับเคร่ืองมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side Pocket, Suspension of Dealings และหรือ

เคร่ืองมืออื่น ๆ  

2. การใช ้Notice Period ในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้บริษัทจดัการล่วงหน้าได้

ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินระยะเวลาสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุนและหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกท่ีตอ้งแจง้ล่วงหน้า ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่ตํา่กว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการ

จะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Notice Period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Notice Period ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งแจง้

บริษัทจดัการล่วงหน้า ไม่เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ

แนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความ

เส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ซ่ึงอาจ

เหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) 

กองทุนรวมทัว่ไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ : 5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

โดยบริษทัจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 15 วนัทาํการ 

ในทุกรอบเวลา : 90 วนั  



เอกสารแนบ 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีท่ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ 

โดยบริษัทจดัการอาจกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ได ้บริษัทจดัการมีหลกัการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด โดยพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ สภาพคล่องของตราสาร ตน้ทุน

และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการขายสินทรพัยข์องกองทุน และปริมาณการซ้ือขายหน่วยลงทุนรวมทั้งการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ออก

ของกองทุน หรือปัจจยัอื่นใดท่ีนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มูลประมาณการภายใต้

ขอ้เท็จจริงท่ีมีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีสามารถทําไดเ้พื่อใหส้ามารถดําเนินการได้

ภายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะน้ัน ๆ 

2. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งช้ีสถานการณท่ี์ไม่ปกติดว้ย Gate Threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะ

ใชเ้ฉพาะวนัทาํการซ้ือขายใดท่ี สดัส่วนของมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกบั มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของ

กองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยท่ีมูลค่าการซ้ือขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 

คาํนวณจาก มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่าการขาย

คืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switch out) 

3. บริษัทจดัการจะพิจารณากาํหนดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) 

ของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ณ วนัท่ีใช ้Redemption Gate 

4. คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกส่วนท่ีเหลือ บริษัทจดัการจะนําไปทาํรายการในวนัทาํการรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนถดัไป รวมกบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มี

การจดัลาํดบัก่อน-หลงัของคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถยกเลิกคาํสัง่ส่วนท่ีเหลือไดเ้ม่ือบริษัทจดัการมีระบบงานสาํหรบัรองรบัการยกเลิกคาํสัง่ดงักล่าว และเม่ือบริษัทจดัการ

เร่ิมเปิดใชร้ะบบ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

5. บริษัทจดัการจะทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกเกินกว่า Redemption Gate ท่ีประกาศใช ้

6. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเม่ือมีการใช ้Redemption gate โดยไม่ชกัชา้ 

7. ในกรณีท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate บริษัทจดัการอาจใชร่้วมกบัเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ซ่ึงจะปรบัลดไดไ้ม่

ตํา่กว่าเพดานการขายคืนหน่วยลงทุนขั้นตํา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการ และหรือปรบัเพิ่มหรือลดระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะใชเ้พดานการ

ขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการ ทั้งน้ี รายละเอียดวิธีการคาํนวณ

เป็นไปตามวิธีท่ีบริษัทจดัการกาํหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางดาํเนินการระหว่างการทาํ Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption 

Gate ก่อนระยะเวลาท่ีกาํหนด การใชเ้คร่ืองมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุนในส่วนท่ีเหลือได ้บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกทั้งหมด

ท่ีคา้งอยูใ่นรายการ และจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกยกเลิกคาํสัง่ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะนําขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและหรือตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในวนัทาํการน้ัน  

 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 

เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช ้Redemption Gate บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทุนปลายทางได ้

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม : 



เอกสารแนบ 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้คร่ืองมือ Redemption Gate ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการใชเ้คร่ืองมือน้ี โดยจะกาํหนดเพดานการขาย

คืนหน่วยลงทุนไม่ตํา่กว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน และกาํหนดระยะเวลาท่ีจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่

เกินกว่าท่ีกองทุนปลายทางกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน ซ่ึงมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด 

 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางการดาํเนินการ ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือบริหารความ

เส่ียงสภาพคล่อง หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกองทุนปลายทาง 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาใชเ้คร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนอย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่าง ซ่ึงอาจ

เหมือนหรือแตกต่างจากการใชเ้คร่ืองมือของกองทุนปลายทางได ้

 

การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ท่ีรบัไวห้รือจะหยดุรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 

dealings) 

บริษทัจดัการกองทุนรวมสามารถดาํเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน (วนัทาํการ) : 1 

 

 


