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รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดเค ไชนา คอนโทรล โวลาติลิตี้
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K China Controlled Volatility Fund
ชื่อยอโครงการ : K-CCTV
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : หลายครั้ง
การกําหนดอายุโครงการ : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม ในกรณีที่จําหนายหนวยลงทุนใน
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดตํ่ากวา 200 ลานบาท

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

กองทุนมีวัตถุประสงคที่จะตอบสนองผูลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุนใน
ตราสารของประเทศจีน โดยกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศไดตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด

2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
- กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/REITs
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
การกําหนดสัดสวนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
สัดสวนการลงทุน : ไมกําหนด
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds)
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปดใหมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต บลจ. เดียวกัน
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ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศตั้งแต 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนสวนใหญไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งกองทุน
รวมตางประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารแหงทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารแหงหนี้ และ/หรือหลักทรัพยประเภท
อื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพยของประเทศจีน หรือผูออกตราสารดังกลาวมีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือผูออก
ตราสารดังกลาวตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศจีน หรือผูออกตราสารดังกลาวมีภูมิลําเนาอยูในประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศจีน หมายความถึง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งรวมเขตบริหารพิเศษฮองกง มาเกา และไตหวัน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศกองทุนใด
กองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมเกินรอยละ 79 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนจะควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะ
ปรับสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและ
ระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอยางเชน ในชวงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผูจัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดสวนการลงทุน
จากสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพยที่มีความเสี่ยงตํ่ากวา เพื่อใหความผันผวนของกองทุนลดลง เปนตน 

กองทุนจะลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) และมิได
เปนกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 

กองทุนอาจลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการไดไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยกองทุนปลายทางจะไมสามารถลงทุนยอนกลับในกองทุนตนทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไมลงทุนตอใน
กองทุนรวมอื่นภายใตบริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเปนกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund) หรือเปนกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพยตาง
ประเทศได หรือสามารถกลับมาเปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Fund of Funds) โดยไมทําใหระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยูกับสถานการณตลาด โดยเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือ
หนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภท
กองทุนดังกลาว โดยประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

สําหรับการลงทุนสวนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่ง ตราสารแหงทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแหงหนี้ เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเทาเงินฝาก ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หนวย infra หนวย property ตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non – Investment Grade Securities) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสาร Basel III ได และอาจลงทุนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. อยางไรก็ตาม กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยที่มิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(Unlisted Securities) เวนแตเปนหุนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยสั่งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ซึ่งผูออกหุนดังกลาวอยูระหวางการดําเนินการกระจายการถือหุนรายยอยตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนได 

กองทุนเปดเค ไชนา คอนโทรล โวลาติลิตี้ และกองทุนรวมตางประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured 
Notes หรือ SN) และสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และกองทุนเปดเค ไชนา คอนโทรล โวลาติลิตี้ จะลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยนไมนอยกวารอยละ 75 ของมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศ 

ทั้งนี้ การดํารงอัตราสวนการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศ หรืออัตราสวนการลงทุนในตางประเทศตามที่ระบุไวขางตนจะไมนํามาบังคับ
ใชในชวงเวลาระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแตวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

ในกรณีที่กองทุนเปดเค ไชนา คอนโทรล โวลาติลิตี้ มีการลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมตางประเทศ และกองทุนรวมตางประเทศมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

กองทนุเปดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี

หน้า 2 / 22



(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวา 2 ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศ 
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศลดลงในชวงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวา 2 
ใน 3 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตางประเทศ 
กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวใหหมายถึงเฉพาะกองทุนรวมที่เปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนรวมตางประเทศมีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) แจงเหตุที่กองทุนรวมตางประเทศมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวย
ลงทุนโดยรวม ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายใน 60 วันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
(4) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับสถานะ
ของกองทุนรวม 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได 

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะหรืออัตราสวนการลงทุนของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทหรือลักษณะหรืออัตราสวนการลงทุนใหเปนไปตามประกาศฯ ฉบับใหม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ไดแก 
1.1 ตราสารทุนในประเทศ 
1.1.1 หุน 
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) 
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right หรือ TSR) 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มีสินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง (underlying) เปนหุนหรือ share warrants 
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตามขอ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
1.2 ตราสารหนี้ในประเทศ 
1.2.1 พันธบัตร 
1.2.2 ตั๋วเงินคลัง 
1.2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 
1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E) 
1.2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Noteหรือ P/N) 
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู 
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตามขอ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนในประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III) 
1.4 ตราสาร Basel III 
1.5 ศุกูก 
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants หรือ DW) 
1.7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) 
2. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุน 
เปนไปตามประกาศ 
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สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS 
กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายไทย ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั่วไป
2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกลาวตองมีนโยบายการลงทุนดังนี้ 
(ไมใชกับการลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง) 
2.1 มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได 
2.2 มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนนั้น 
2.3 มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ product limit สําหรับทรัพยสินที่
เปน SIP ของกองทุนนั้น 
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุนในหนวย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกลาวตองไมใชกองทุนรวมฟดเดอร 

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก 
เปนไปตามประกาศ

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
เปนไปตามประกาศ 

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) 
เปนไปตามประกาศ 

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 
เปนไปตามประกาศ

ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ หากเปนการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในตางประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกลาวตองเสนอ
ขายหรือเปนการทําสัญญาในประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มี
การซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปนสมาชิกของ WFE หรือเปนตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS 

สวนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินตางประเทศทั่วไป 
1. ประเภทของตราสาร ไดแก 
1.1 ตราสารทุนตางประเทศ 
1.1.1 หุน 
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (share warrants) 
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได (Transferable Subscription Right หรือ TSR) 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มีสินคา ตัวแปร หรือหลักทรัพยอางอิง (underlying) เปนหุนหรือ share warrants 
1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตามขอ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
1.2 ตราสารหนี้ตางประเทศ 
1.2.1 พันธบัตร 
1.2.2 ตั๋วเงินคลัง 
1.2.3 หุนกู (ไมรวมหุนกูแปลงสภาพ หุนกูอนุพันธ และตราสาร Basel III) 
1.2.4 ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E) 
1.2.5 ตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Noteหรือ P/N) 
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู 
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่มี underlying เปนพันธบัตรหรือหุนกู 
1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตามขอ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตางประเทศ (ไมรวมตราสาร Basel III) 
1.4 ตราสาร Basel III 
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1.5 ศุกูก 
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ (Derivative Warrants หรือ DW) 
1.7 ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note หรือ SN) 
2. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุน 
เปนไปตามประกาศ 

สวนที่ 2 : ทรัพยสินประเภทหนวย CIS 
กรณีเปนหนวยที่การออกอยูภายใตบังคับกฎหมายตางประเทศ ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑในการลงทุนดังนี้ 
1. มีคุณสมบัติและเปนไปตามหลักเกณฑในการลงทุนเชนเดียวกับขอกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทั่วไป
2. เปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศที่มีลักษณะดังนี้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานตางประเทศที่กํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ซึ่งเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเปนหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศที่เปน
สมาชิกของ WFE 
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลที่เปนสมาชิกสามัญของ IOSCO 
2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุน CIS ตางประเทศดังกลาวตองอยูภายใตหลักเกณฑการ
กํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื่อผูลงทุนรายยอยของประเทศนั้น 
3. ประเทศที่กํากับดูแลการเสนอขายหนวยดังกลาวมีมาตรการใหความคุมครองผูลงทุนอยางเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต.กําหนด 
4. ในกรณีเปนการลงทุนของกองทุนรวมในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุนดังกลาวตองมีการจํากัดการกูยืมไวเฉพาะกรณีมีเหตุ
จําเปนในการบริหารสภาพคลองเปนการชั่วคราวเทานั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไมใชกับการลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตาง
ประเทศซึ่งเปนกองทุนรวมทองคําที่ลงทุนในทองคําแทง) 
4.1 มีการลงทุนในทรัพยสินซึ่งเปนประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนไดในสัดสวนมากกวาหรือเทากับ 80% ของ NAV 
ของกองทุน CIS ตางประเทศนั้น 
4.2 มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ single entity limit ของกองทุนรวม
นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑดังกลาวไมใชกับกรณีทรัพยสินที่เปน SIP 
4.3 มีการลงทุนในทรัพยสินเมื่อใชวิธีคํานวณตามสัดสวน (pro rata) แลวไดผลเปนไปตามหลักเกณฑ product limit สําหรับทรัพยสินที่
เปน SIP ของกองทุนรวมนั้น 
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เปนไปตามหลักเกณฑ global exposure limit กองทุนรวมนั้น 
5. ในกรณีที่กองทุนรวมฟดเดอรไปลงทุนในหนวยของกองทุน CIS ตางประเทศ กองทุน CISตางประเทศดังกลาวตองไมใชกองทุนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟดเดอร เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็น
ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยกอนการลงทุนบริษัทจัดการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูล เหตุผลความจําเปนและคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการลงทุนในลักษณะดังกลาวไวในหนังสือชี้ชวนดวย 

สวนที่ 3 : ทรัพยสินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก 
เปนไปตามประกาศ

สวนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
เปนไปตามประกาศ

สวนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหยืมหลักทรัพย (securities lending) 
เปนไปตามประกาศ

สวนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives 
เปนไปตามประกาศ

อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย 

สวนที่ 1 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
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ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํากัดอัตราสวน

2

ตราสารภาครัฐตางประเทศ 
2.1 กรณีมี credit rating อยูใน 2 อันดับแรกขึ้นไป ไมจํากัดอัตราสวน

2.2  กรณีมี credit rating อยูในระดับ investment grade แตตํ่ากวา 2 อันดับแรก ไมเกิน  35%

3 หนวย  CIS ไมจํากัดอัตราสวน

4

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่ผูรับฝากหรือผูออกตราสารมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูในระดับ investment grade 
4.2 เปนธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเปนประกัน 
(ไมรวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของ
กองทุน)

ไมเกิน  20%
หรือ

ไมเกิน 10% เมื่อเปนการลงทุนใน
ตางประเทศหรือผูมีภาระผูกพันมี
ภูมิลําเนาอยูตางประเทศ โดยเลือก
ใช credit rating แบบ national 

scale

5

ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้
5.1 เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย หรือสาขา ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
5.2.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้นอยกวาหรือเทากับ 397 วัน นับแต
วันที่ลงทุน ที่ไมไดมีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาว
ตองเปนบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย 
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกวา 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน
ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market

ไมเกินอัตราดังนี้ แลวแตอัตราใด
จะสูงกวา
1. 10% หรือ
2. นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน 
 benchmark + 5%

 
 

ทรัพยสินดังนี้
6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตาง
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6

ประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุนที่ผูออกตราสารอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจ
ทําใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ)
6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไมวาตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตาง
ประเทศ ซึ่งหุนของบริษัทดังกลาวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตาง
ประเทศ (แตไมรวมถึงตราสารทุน ที่ผูออกตราสารอยูระหวางดําเนินการแกไขเหตุที่อาจ
ทําใหมีการเพิกถอนการเปนหลักทรัพยซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย
ตางประเทศ)
6.3 หุนที่อยูในระหวาง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1
6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถวนดังนี้ 
6.4.1 เปนตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกูก ที่ผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทย และเสนอขายตราสารนั้นในตางประเทศหรือผูออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง
ประเทศ (แตไมรวมสาขาของ ธพ. ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย) หรือเปนตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating อยูในระดับ investment grade
6.4.3 เปนตราสารที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
6.4.3.1 ผูออกเปนบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพยตาง
ประเทศ
6.4.3.2 ผูออกมีการเปดเผยขอมูลเปนการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้นอยกวาหรือเทากับ 397 วัน นับ
แตวันที่ลงทุน ที่ไมไดมีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ
6.4.3.2 ผูมีภาระผูกพันตามตราสารดังกลาวตองเปนบุคคลดังนี้
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ 5.2.3.1 –5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินตางประเทศที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 
บุคคลตามขอ 6.4.3.3.1 –6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีที่เปนตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้มากกวา 397 วัน นับแตวันที่ลงทุน
ตองขึ้นทะเบียนหรืออยูในระบบของ regulated market
6.5 DW 
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives

รวมกันไมเกินอัตราดังนี้ แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา
1. 10% หรือ
2. นํ้าหนักของทรัพยสินที่ลงทุนใน 
 benchmark + 5%

 

7 ทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในขอ  1 - ขอ 6 (SIP) รวมกันไมเกิน  5%

หมายเหตุ : ในกรณีเปนทรัพยสินดังนี้ ไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูรับฝาก ผูออกตราสารหรือคูสัญญา แลวแตกรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

สวนที่ 2 : อัตราสวนการลงทุนที่คํานวณตามประเภททรัพยสิน (product limit)

ขอ ประเภททรัพยสิน อัตราสวน (% ของ NAV)

1

เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก  B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไมรวมถึงสาขาในตางประเทศของนิติบุคคลดังกลาว) 
เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
1.2 ธพ.
1.3 บง.

- รวมกันไมเกิน 45% เฉลี่ยในรอบปบัญชี เวนแต
เปนกองทุนรวมที่มีอายุโครงการนอยกวา 1 ป ให
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราขางตนไมใชกับกองทุนรวมที่อายุกองทุนคง
เหลือนอยกวาหรือเทากับ  6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกวาหรือ
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1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(ไมรวมถึงทรัพยสินที่กองทุนไดรับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูสัญญาตาม 
 reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

เทากับ 1 ป

 
 

2

ทรัพยสินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N  ที่มีเงื่อนไขหามเปลี่ยนมือแตกองทุนรวมไดดําเนิน
การใหมีการรับโอนสิทธิเรียกรองในตราสารไดตามวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื่อนไขใหกองทุนรวมสามารถขายคืนผูออกตราสารได
2.2 SN (แตไมรวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
วาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายตราสารหนี้ที่ออก
ใหม)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน
2.4 total SIP ตามขอ 5 ของสวนนี้

รวมกันไมเกิน  25%

 

3 reverse repo ไมเกิน  25%

4 securities lending ไมเกิน  25%

5

total SIP ซึ่งไดแก ทรัพยสินตามขอ 7 ในสวนที่ 1 : อัตราสวนการ
ลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity limit) 
แตไมรวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ที่ลักษณะครบถวน
ดังนี้
5.1 มีลักษณะตามขอ 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ 6 สวนที่ 1 ตราสวน
การลงทุนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญา (single entity 
limit)
5.2 มี credit rating อยูในระดับตํ่ากวา investment grade หรือไมม ี
credit rating

รวมกัน
ไมเกิน 15%

 

6

derivatives  ดังนี้

6.1 hedging limit : 
การเขาทําธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง

ไมเกินมูลคาความเสี่ยงที่มีอยู  
 

6.2 non-hedging limit : 
การเขาทําธุรกรรม  derivatives ที่มิใชเพื่อการลดความเสี่ยง

 

global exposure limit

กรณีกองทุนไมมกีารลงทุนแบบซับซอน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุน

ใน derivatives โดยตองไมเกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับ product limit

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 5,000,000,000.00 บาท
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นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : ไมมี
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 500,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :

                              ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนหรือคาธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย (ถามี) 
                         

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

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

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธการบริหารกองทุน :

เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่ลงทุนในตราสารของประเทศจีน โดยกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมตางประเทศไดตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด

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

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : -
กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : 500.00 บาท
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถือหนวยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเวนมูลคาขั้นตํ่าของการสั่งขายคืนใหกับผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามประเภทของผูลงทุน ตามระยะ
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เวลาการถือครองหนวยลงทุน ตามชองทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกําหนดขึ้นเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหผูลงทุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจใหทํารายการสั่งขายคืน
หนวยลงทุนโดยมีมูลคาขั้นตํ่านอยกวาที่กําหนดในบางกรณีได เพื่อรองรับรายการสงเสริมการขายหรือบริการของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

ทั้งนี้ สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่ลงทุนในรูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนผานบริษัท
ประกันชีวิตได โดยบริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดมูลคาขั้นตํ่าในการขายคืนหนวยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหนวยลงทุน วันและเวลาใน
การขายคืนหนวยลงทุน วิธีการนําสงเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิต และหรือเอกสารการขายที่ผูถือ
หนวยลงทุนไดรับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตองอยูภายใตกรอบระยะเวลาที่กําหนดไวในโครงการ และคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน ตามกฎเกณฑของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ 

ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะขายคืนหนวยลงทุน สามารถขายคืนหนวยลงทุนโดยระบุเปนจํานวนหนวยลงทุน โดยใชแบบฟอรมของบริษัท
ประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในแบบฟอรมหรือในกรมธรรม 

ในกรณีเปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตอาจดําเนินการขายคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติเปนประจําทุกเดือนเพื่อนําคา
ขายคืนหนวยลงทุนมาชําระคาการประกันภัย คาใชจายในการดําเนินการ และคาธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ตามอัตราและวิธีการที่
กําหนดในกรมธรรม โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปคาใชจายดังกลาวและจัดสงใหผูถือหนวยลงทุนเปนรายป ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบคาใชจายลาสุดไดตามชองทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปดเผยในเอกสารประกอบการขายที่ผูถือหนวยลงทุนไดรับจากบริษัท
ประกันชีวิต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการซื้อขาย ตามเวลาที่กําหนด
ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 

โดยวันทําการซื้อขายในที่นี้ หมายถึง วันทําการปกติของบริษัทจัดการ และไมเปนวันหยุดทําการของผูประกอบธุรกิจจัดการกองทุนตาง
ประเทศที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน และผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของในตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
ชําระราคา ซึ่งวันหยุดทําการดังกลาวหมายรวมถึง วันหยุดทําการของกองทุนตางประเทศ และ/หรือวันหยุดทําการของประเทศ และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยที่กองทุนตางประเทศลงทุน และ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันหยุดทําการของตัวแทนรับคําสั่งซื้อขาย และ/หรือ
วันหยุดทําการของธนาคารตางประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และ/หรือวันหยุดทําการอื่นใดที่จะ
ประกาศเพิ่มเติม

เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนไวแลวได ในกรณีดังตอ
ไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผู
ดูแลผลประโยชนแลว 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนไม
ถูกตอง โดยมีมูลคาตั้งแต 1 สตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของมูลคาหรือราคาที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขางตน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑตามที่ประกาศกําหนด

เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุนไมวาทอดใดๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 
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1. การจัดสรรและการโอนหนวยลงทุนดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือ
หนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนา
2. ผูถือหนวยลงทุนที่อยูภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไม
วากรณีใดทั้งสิ้น และไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ใหเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยเรื่องหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุน
รวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนสวนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสั่งซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
1. กรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือหนวยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัท
จัดการพบวาบริษัทจัดการจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได 
2. กรณีที่เอกสารหรือขอมูลที่บริษัทจัดการไดรับจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมครบถวน 
3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดขอสงสัยวาการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมโปรงใส เชน อาจเปนการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการ
กอการราย หรืออาจมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงกฎหมายตางๆ เปนตน 
4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เชน ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการสั่ง
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาในการบริหารกองทุนหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกกองทุน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการรักษาผล
ประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเปนหลัก 
5. กองทุนมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา
หรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัทหรือ
หางหุนสวนซึ่งจัดใหมีขึ้นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบกอนการ
ใชสิทธิที่จะปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยจะปดประกาศที่สํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
หรือแจงใหผูลงทุนทราบบนเว็บไซตบริษัทจัดการ หรือผานชองทางอื่นใดตามความเหมาะสม 

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 4.8685 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวม
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 3.21 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักมูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.2675 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หัก
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน ทั้งนี้ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนดังกลาวไดรวมคาธรรมเนียมการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศแลว
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.321 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน
หักมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี
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ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมอื่นๆ ไดแก
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอหนวยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง 
โดยในทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะไดรับประโยชนจากคาใชจายนั้น ไดแก 
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้งนี้ คาใชจายขางตนรวมกันจะไมเกินรอยละ 1.00 หรือ 1.07 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(ค) คาใชจายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย 
(ง) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุน 
(จ) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศและการมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน เชน คาใชจายในการเปดบัญชีเพื่อ
การลงทุน คาใชจายในการจัดทําสัญญา คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาแปลเอกสารเปนภาษาตางประเทศ หรือคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ เปนตน 
(ฉ) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชหรืออางอิงดัชนีหลักทรัพย เครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือของผูคํานวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 
(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีคาใชจายเกิดขึ้นตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีจะตัด
จายเปนคาใชจายของกองทุนเฉลี่ยเทากันทุกวันหรือตัดจายครั้งเดียวทั้งจํานวนตามระยะเวลาที่จะไดรับผลประโยชนจากคาใชจายนั้น
หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดคาใชจายดังกลาวขึ้น ไดแก 
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวขางตนรวมกันจะไมเกินรอยละ 1.00 หรือ 1.07 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอป 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(ข) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการใชหรืออางอิงดัชนีหลักทรัพย เครื่องหมายการคา และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือของผูคํานวณและประกาศดัชนี (Index Provider) 
(ค) คาใชจายในการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินที่อยูในประเทศและตางประเทศ คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการแสดงความจํานง ใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ คํา
ขอเปดบัญชีกองทุน ใบแสดงความจํานงเพื่อจองซื้อหนวยลงทุน ใบจองซื้อหนวยลงทุน คําสั่งซื้อหนวยลงทุน คําสั่งขายคืนหนวยลงทุน 
บัตรตัวอยางลายมือชื่อ หนังสือแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเอกสารที่เกี่ยวของ คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาวรายงานตางๆ 
สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน 
(จ) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(ฉ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน 
(ช) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน 
(ซ) คาใชจายที่เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย 
(ฌ) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(ญ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน 
(ฎ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลอดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัย คาดูแล และเก็บรักษาตลอดจนคาใชจายในการจําหนายจายโอน
ทรัพยสินดังกลาว 
(ฏ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผล 
(ฐ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาธรรมเนียมการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตาง
ประเทศ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทาง
ไปรษณีย 
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(ฑ) คาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการฝากทรัพยสินในตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมการโอนเงินในตางประเทศ หรือ 
คาธรรมเนียมในการทํารายการ คาใชจายของผูดูแลผลประโยชนในการติดตอกับบุคคลภายนอก เปนตน 
(ฒ) คาใชจายตางๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน 
(ณ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม 
(ด) คาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เกี่ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา สงมอบหรือรับมอบหลักทรัพย เชน คาธรรมเนียมธนาคาร คา
ธรรมเนียมหรือคาใชจายในการใชบริการ settlement advance หรือ contractual settlement เปนตน 
(ต) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคํานวณคาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ กับจํานวน
เงินที่จายชําระจริง 
(ถ) คาจดทะเบียนเพิ่มทุน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(ท) คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่กี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศ ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการ
ลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุนและหรือที่ปรึกษากองทุนที่อยูในตางประเทศ (ถามี) เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง 
คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน 
(ธ) คาใชจายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) เชน คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน 
อาทิ คาภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน เปนตน คาภาษีหัก ณ ที่
จาย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ คาใชจายในการรับราคาหลักทรัพยเพื่อใชในการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิและหรือสอบทานมูลคาทรัพยสินสุทธิ คาใชจายในการจัดใหมีการคํานวณผลการดําเนินงานและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน เปนตน 
(น) คาใชจายของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ หรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ ซึ่ง
เมื่อรวมกับคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนแลว จะตองไมเกินอัตราคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายปที่กําหนด
(3) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยทั้งในประเทศและตางประเทศ เมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและจะถูกหักจากคาขาย
หลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย อาทิ 
(ก) คาอากรแสตมป 
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย 
(ค) คาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยและตางประเทศ 
(ง) คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของกับการลงทุนในตางประเทศทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ (ถามี) 
(จ) คาใชจายอื่นๆ (ถามี) 
(4) คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนนอกเหนือจากที่กลาวมา (ถามี) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน 
และเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง ซึ่งบริษัทจัดการจะเปดเผยในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมและในรายงาานประจําป ทั้งนี้ การ
เรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.0107 (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะ
เปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนด 

หมายเหตุ :
หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ
ไมคิดธรรมเนียมการจัดการซํ้าซอนกับกองทุนปลายทาง โดยจะเปนไปตามกรณีตัวอยาง เชน กองทุนตนทางมี NAV 1,000 ลานบาท 
โดยไดจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ลานบาท กองทุนตนทางจะเรียก
เก็บคาธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ลานบาทในอัตราที่กองทุนตนทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ลานบาทใน
อัตราที่กองทุนปลายทางกําหนด เปนตน

คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนขางตนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตรา
ภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของ
กองทุนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ไมมี
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ประมาณการคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใตบริษัทจัดการ
เดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา : ไมมี

ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาซื้อขาย
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

อัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวม
ภายใตการบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนด 
เงื่อนไขในการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก : ไมมี
ประมาณการคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในอัตราไมเกินรอยละ 3.0 ของมูลคาซื้อขาย

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : เชน คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซื้อหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย หรือสถาบัน
การเงินกําหนดโดยตัดจายจากบัญชีเงินฝากของผูซื้อหนวยลงทุน
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : -
ตามที่จายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย : อัตราไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชคํานวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ซึ่งจะคํานวณเขาไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน เพื่อนําเงินดังกลาวไปชําระเปนคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่ง
ขายหลักทรัพย ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย โดยเรียกเก็บเขากองทุน 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพยใหสอดคลองกับคาใชจาย
หรือคาธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพยที่เกิดขึ้นจริง 

หากกองทุนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน ซึ่งอยูภายใตการบริหารของบริษัท
จัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไมคิดคาธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนซํ้าซอนกับกองทุนรวมปลายทาง

การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน จะเรียกเก็บในอัตราเทากับคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตน
ทางหรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางแลวแตอัตราใดจะสูงกวา ซึ่งจะไมเกินรอยละ 3 ของมูลคาซื้อขาย เนื่อง
จากเปนอัตราสูงสุดของคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางหรือคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง 

ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนตนทางและคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางเพิ่มเติม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหยอน หรือยกเวนคาธรรมเนียมดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะประกาศใหทราบผานทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขาย หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อ หรือผูสั่งขายคืน หรือผูสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตามประเภทของผูลงทุน ตามมูลคาการซื้อหนวยลงทุน ตาม
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน หรือการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกําหนด
ขึ้นในอนาคต หรือลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมใหกับผูถือหนวยลงทุนที่ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนอื่นซึ่งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ หรือสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑใหทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการอาจยกเวนคาธรรมเนียมการขายและ/หรือคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใหกับบริษัทประกันชีวิตที่เสนอขาย
กรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน อยางไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม
จากผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุนหรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกําหนด

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ ที่ผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายตามที่จายจริง เชน คาใชจายในการจด
แจงการจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนดังกลาวทราบ  

คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนเปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษี
อื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนและคาธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวันที่มีการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินทั้งหมดของกองทุน หักมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนของกองทุนในแตละวันที่คํานวณนั้นเปนฐานในการคํานวณคา
ธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจายจากบัญชีของกองทุนเปนรายเดือน

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

- การเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
กรณีเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ระบุไวในโครงการ 
(1) เพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไมเกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 
วันทําการกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น โดยการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนได
รับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง 
(2) เพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเกินอัตราที่ระบุไวในโครงการ โดยเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่
บริษัทจัดการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวเพิ่มขึ้น 
(2.1) กรณีเกินมากกวารอยละ 5 ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะตองไดรับมติพิเศษและแจงใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง 
(2.2) กรณีเกินไมมากกวารอยละ 5 ของอัตราที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 60 วันกอนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลง โดย
การเปดเผยขอมูลดังกลาวจะกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยางทั่วถึง 
กรณีเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจายแตกตางไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะขอมติเพื่อแกไขโครงการ 

- การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
(1) กรณีลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหผูลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต
วันที่มีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูล
ดังกลาวอยางทั่วถึง 
(2) กรณีลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายแตกตางไปจากที่ระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการสามารถขอแกไขโครงการ โดยใหถือวา
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไขโครงการในเรื่องดังกลาว 

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
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- เครื่องมือการกําหนดใหผูลงทุนเปนผูรับภาระคาใชจาย
คาธรรมเนียมการขายคืนที่ไมเปนไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กําหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียม liquidity fee ไมเกินรอยละ (ของมูลคาหนวยลงทุน) : 3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม :

- มูลคาขั้นตํ่าของการขายคืนหนวยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ รอยละ 5 
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
- ระยะเวลาสูงสุดในการถือครองหนวยลงทุนที่ขายคืนและหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะถูกเรียกเก็บ Liquidity Fee คือ 30 วัน

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะเปดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุนที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและใน
หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของตราสาร ตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ในการขาย
สินทรัพยของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาออกของกองทุน หรือปจจัยอื่น
ใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและ
หรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและ
เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลคา
ทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถามี) หรือคา
ธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs) 
(ถามี) และสามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได  
4. คาธรรมเนียม Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตามการใชเครื่องมือนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป เครื่องมือนี้ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผล
ตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด  

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาการถือ
ครองหนวยลงทุนในแตละครั้งที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราหรือ
ระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก
ในแตละครั้งที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมนี้ ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลดไดไมตํ่ากวาที่ระบุไวในโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชองทางอื่นที่
บริษัทจัดการกําหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑและหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกตางกันตาม
ระยะเวลาการถือครองหนวยลงทุน และหรือมูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกได 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทําการนั้น 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือนี้ โดยจะเรียกเก็บในอัตราที่ไม
เกินกวาที่กองทุนปลายทางกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัท
จัดการกําหนด
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ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากการใชเครื่องมือของกองทุนปลายทางได

การปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
ดวยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช Swing Pricing รวมทั้งกําหนดอัตราที่จะใชในการปรับมูลคาทรัพยสินสุทธิดวยสูตรการคํานวณ
ที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (อัตรา Swing Factor) และ Swing Threshold โดยมีหลักการในการ
พิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของ
ตราสาร ตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ในการขายสินทรัพยของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยน
หนวยลงทุนเขาออกของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
ขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได 
เพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช Partial swing pricing จะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาการ
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา Swing Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนด  โดยที่มูลคาการซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก
มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใชเครื่องมือ Swing Pricing พรอมกับเครื่องมือ Anti-Dilution Levies – ADLs แต
สามารถใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง และ Swing Threshold ในแตละครั้งที่ใช
เครื่องมือ Swing Pricing ไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับอัตรา Swing Factor เพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว
ในโครงการ 
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใชเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น แมหาก
ภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวย
ลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียกเก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน  
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Swing Pricing ในวันทําการนั้น 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ Swing Pricing ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณาใชอัตรา 
Swing Factor ในอัตราที่ไมเกินกวาที่กองทุนปลายทางกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
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ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากการใชเครื่องมือของกองทุนปลายทางได

คาธรรมเนียมการซื้อขายหนวยลงทุนที่สะทอนตนทุนในการซื้อขายทรัพยสินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไมเกินรอยละ : 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs และกําหนด ADLs Threshold โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของตราสาร ตนทุน
และคาใชจายตาง ๆ ในการขายสินทรัพยของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา
ออกของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการ
ภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ 
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs โดยจะเปนการใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่สัดสวนของมูลคาการ
ซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเกินกวา ADLs Threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยที่มูลคาการซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน  คํานวณจากมูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก
มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการสามารถกําหนด ADLs Threshold ที่แตกตางกันในแตละกรณีดังตอไปนี้
(1) กรณีที่มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา มากกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
(2) กรณีที่มูลคาการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนเขา นอยกวามูลคาการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนออก 
4. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ ADLs คาธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บไดจะนํากลับเขากองทุน อยางไรก็ตาม การใชเครื่องมือนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถือหนวยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนตอไป  เครื่องมือนี้ไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางผลตอบแทนใหกองทุนแตอยางใด 
5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไมใชเครื่องมือ ADLs พรอมกับเครื่องมือ Swing Pricing แตสามารถใชรวมกับเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs จากผูที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา หรือผูที่ทํารายการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก เพียงฝงใดฝงหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัท
จัดการกําหนดไว รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียม ADLs ที่แตกตางกัน
ได และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทํารายการซื้อหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
เขา หรือรายที่ทํารายการขายคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกในปริมาณมาก ตามแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ได
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริงในแตละครั้ง ซึ่งจะปรับเพิ่มไดไมเกินอัตราสูงสุดที่
ระบุไวในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือ
ผานทางชองทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําคาซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินดวยเช็ค รวมเขาเปนยอดซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่มีการ
ใชเครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนํายอดซื้อหนวยลงทุนดังกลาวไปใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใด ๆ ที่
ไดดําเนินการหรือตัดสินใจไปแลวที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น แมหากภายหลังปรากฏวาเช็คคาซื้อ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือบางสวนของวันทําการนั้นไมสามารถเรียกเก็บเงินไดและรายการซื้อหนวยลงทุนที่ชําระดวยเช็คที่เรียก
เก็บไมไดนั้น ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
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เกี่ยวของการการใชเครื่องมือ ADLs ในวันทําการนั้น 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดําเนินการให
สอดคลองกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ ADLs ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือนี้ โดยจะพิจารณากําหนดอัตรา 
ADLs ไมเกินกวาที่กองทุนปลายทางกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่
บริษัทจัดการกําหนด

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากการใชเครื่องมือของกองทุนปลายทางได

- การกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
ระยะเวลาที่ตองแจงลวงหนากอนการขายคืนหนวยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผูถือหนวยลงทุนตองการไถถอนหนวยลงทุนมูลคาเกินกวา : 5.00 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
จะตองแจงบริษัทจัดการลวงหนาเปนเวลา : 5 วันทําการ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชและกําหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและ
แนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพคลองของตราสาร ตนทุนและคาใชจายตาง
ๆ ในการขายสินทรัพยของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนรวมทั้งการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาออกของกองทุน
หรือปจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใต
ขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่สามารถทําได เพื่อใหสามารถดําเนินการได
ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ Notice Period รวมกับเครื่องมือ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs,
Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หากบริษัทจัดการพิจารณาแลววา
การใชงานเครื่องมือ Notice Period เพียงเครื่องมือเดียว ไมเพียงพอที่จะรองรับการไถถอนหนวยลงทุนที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก
หรือไมเพียงพอตอการปองกันผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม จากตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการขาย
สินทรัพยของกองทุน

ขอสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีการใช Notice period และมีเหตุที่ทําใหตองใชเครื่องมืออื่นดวย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติกับคําสั่งที่
ไดรับจากการใช Notice period เชนเดียวกับคําสั่งที่ไดรับตามปกติในวันที่ทํารายการดวย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช
Notice period รวมกับเครื่องมืออื่น ไดแก Liquidity Fee,  Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket,
Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. การใช Notice period ในแตละครั้ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่ตองแจงบริษัทจัดการ
ลวงหนาไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไดไมเกินระยะเวลาสูงสุดที่ระบุไวในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือ
ลดมูลคาการ ขายคืนหนวยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกที่ตองแจงลวงหนา ซึ่งจะปรับลดไดไมตํ่ากวาที่ระบุไวใน
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปดเผยทางเว็บไซตของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวมหรือผานทางชอง
ทางอื่นที่บริษัทจัดการกําหนด

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

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ Notice Period ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือนี้ โดยจะกําหนดระยะเวลา
ที่ตองแจงบริษัทจัดการลวงหนา ไมเกินกวาที่กองทุนปลายทางกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเปนไป
ตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง 
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากการใชเครื่องมือของกองทุนปลายทางได

เพดานการขายคืนหนวยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวารอยละ : 5.00 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 15 วันทําการ
ในทุกรอบเวลา : 90 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไมปกติ หรือประเมินวาสถานการณอาจจะ
ไมปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ได บริษัทจัดการมีหลักการ
ในการพิจารณาเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพ
คลองของตราสาร ตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ในการขายสินทรัพยของกองทุน และปริมาณการซื้อขายหนวยลงทุนรวมทั้งการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาออกของกองทุน หรือปจจัยอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการอาจ
พิจารณาใชขอมูลประมาณการภายใตขอเท็จจริงที่มีอยูและหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปจจัยที่เกี่ยวของเทาที่
สามารถทําไดเพื่อใหสามารถดําเนินการไดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการกําหนดเงื่อนไขเพื่อบงชี้สถานการณที่ไมปกติดวย Gate Threshold ในกรณีดังกลาว Redemption 
Gate จะใชเฉพาะวันทําการซื้อขายใดที่ สัดสวนของมูลคาการซื้อขายหนวยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลคาทรัพยสิน
สุทธิทั้งหมดของกองทุน มีคาเทากับหรือมากกวา Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกําหนด โดยที่มูลคาการซื้อขายหนวยลงทุน
สุทธิของกองทุน คํานวณจาก มูลคาการซื้อหนวยลงทุน (subscription) บวก มูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (switch in) 
หักดวยมูลคาการขายคืนหนวยลงทุน (redemption) และหักดวยมูลคาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (switch out)
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากําหนดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดสวน (pro-rata 
basis) ของคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ณ วันที่ใช Redemption Gate
4. คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกสวนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนําไปทํารายการในวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนถัดไป รวมกับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกใหมตามสัดสวน (pro-rata 
basis) โดยไมมีการจัดลําดับกอน-หลังของคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
เปดใหผูถือหนวยลงทุนสามารถยกเลิกคําสั่งสวนที่เหลือไดเมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสําหรับรองรับการยกเลิกคําสั่งดังกลาว 
และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปดใชระบบ บริษัทจัดการจะเปดเผยใหทราบในหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม
5. บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไมเกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่กองทุนมีสภาพคลองเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่
จะรับซื้อคืนหนวยลงทุนและสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกเกินกวา Redemption Gate ที่ประกาศใช
6. บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบเมื่อมีการใช Redemption gate โดยไมชักชา
7. ในกรณีที่มีการใชเครื่องมือ Redemption Gate บริษัทจัดการอาจใชรวมกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองอื่นได

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดเพดานการขายคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับลด
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ไดไมตํ่ากวาเพดานการขายคืนหนวยลงทุนขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือลดระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะใช
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มไดไมเกินกวาที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ 
รายละเอียดวิธีการคํานวณเปนไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกําหนด  
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดําเนินการระหวางการทํา Redemption Gate ไดแก การยกเลิก
Redemption Gate กอนระยะเวลาที่กําหนด การใชเครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เปนตน (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนในสวนที่เหลือได บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกทั้งหมดที่คางอยูในรายการ และจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ถูกยกเลิกคําสั่งทราบโดยไมชักชา
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนําขอมูลของหนวยลงทุนทุกชนิดมาใชในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการใชเครื่องมือ Redemption Gate ในวันทําการนั้น

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑและเงื่อนไข
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชเครื่องมือ Redemption Gate ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการใชเครื่องมือนี้ โดยจะกําหนด
เพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมตํ่ากวาที่กองทุนปลายทางกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน และกําหนดระยะเวลาที่จะใชเพดานการ
ขายคืนหนวยลงทุนไมเกินกวาที่กองทุนปลายทางกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งมีหลักการในการพิจารณาเปนไปตามนโยบาย
และแนวทางที่บริษัทจัดการกําหนด

ขอสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการ ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงสภาพคลอง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใชเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากการใชเครื่องมือของกองทุนปลายทางได

- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)

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

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาหลักทรัพยและทรัพยสินของกองทุนในตางประเทศใหอยูในรูปสกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชในการคํานวณ
มูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Reuters หรือ 
Bloomberg หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนและสามารถใชอางอิงไดภายใตความเห็น
ชอบของผูดูแลผลประโยชน และเปนไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

บริษัทจัดการอาจไมคํานวณและไมประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทจัดการไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนที่มิใชรายยอย กองทุนรวมเพื่อผูลงทุน
ประเภทสภาบัน และกองทุนสวนบุคคล โดยใหไดรับยกเวนเฉพาะในชวงระยะเวลาดังกลาว
(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการตองเลิกกองทุน โดยใหไดรับการยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฏเหตุดังกลาว
(ค) เมื่อเปนวันหยุดทําการซื้อขายของกองทุน และหรือบริษัทจัดการไมไดรับมูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหลักทรัพยที่กองทุนลงทุน

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

กองทุนเปดเค ไชนา คอนโทรล โวลาติลิตี้  
K China Controlled Volatility Fund

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

400/22 KASIKORNBANK BUILDING, 6TH  AND 12TH FLOOR, PHAHON YOTHIN ROAD, SAM SEN NAI, PHAYA THAI, Bangkok 
10400

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของบริษัทจัดการ 
(1) รับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและคา
ธรรมเนียม คาใชจาย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในโครงการ 
(2) ปฏิเสธการจองซื้อหรือสั่งซื้อ หรือสั่งขาย หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  
(3) เลื่อนกําหนดการชําระคืนเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ 
(4) รับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ตามที่ระบุไวในโครงการ 
(5) ชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ตามที่กําหนดไวในโครงการ 
(6) เรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
(7) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด

2. หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและจดทะเบียนกองทุน 
(ก) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน 
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียคาธรรมเนียมตาม
อัตราที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐาน ดังกลาวสูญหายหรือถูกทําลาย 
(ค) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด 
(ง) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว 
(จ) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุน
(ฉ) จัดทําหนังสือชี้ชวนตามระยะเวลาที่ประกาศกําหนด 
(ช) ประกาศขอมูล รายละเอียด การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการกําหนด
(ซ) ดําเนินการเลิกกองทุนตามหัวขอ “การเลิกกองทุนรวม” 
(ฌ) จัดใหมีการชําระบัญชีตามหัวขอ “การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน”

(2) การบริหารกองทุน 
(ก) จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุนอยาง
เครงครัด 
(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น และซื้อ ขาย ซื้อลด ขายลด ไถถอน จําหนาย สั่งโอน 
รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย หรือ ฝาก ถอน ทรัพยสินที่ลงทุนไวนั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเปนไปตามขอ
กําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนหลัก 
(ค) จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน 
(ง) สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคาหลักทรัพย 
(จ) จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแกผูถือหนวยลงทุนและกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไวในโครงการ 
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(ฉ) เบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนตามที่ระบุไวในโครงการ
(ช) กําหนดราคาที่เปนธรรมของหลักทรัพย หรือทรัพยสินของกองทุน ดวยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเพื่อใชในการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงใหเห็นไดวาวิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามที่กําหนดใน
ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะที่คํานวณมูลคา  
(ซ) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุนหรือหลักทรัพยอยูเทาที่จําเปน เพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟองรองบังคับคดี หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน 
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการใดๆ ตามที่ประกาศกําหนด 

(3) การจัดทําบัญชีและการรายงาน 
(ก) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน 
(ข) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชน ภายในทุกสิ้นวันทําการนั้น 
(ค) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกสิ้น
วันทําการนั้น 
(ง) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ตามที่ระบุไวในโครงการ
(จ) ดําเนินการแกไขราคาขาย และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงาน กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามที่ระบุไวในโครงการ
(ฉ) จัดทําและจัดสงรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

(4) การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนและงานทะเบียนหนวยลงทุน 
(ก) จัดใหมีคําสั่งจองซื้อหนวยลงทุน คําสั่งซื้อหนวยลงทุน หรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนซึ่งมีลักษณะเปนไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(ข) ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ชวน 
(ค) จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการที่กําหนด
(ง) ดําเนินการจัดสรรจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้อคืนจากผูถือหนวยลงทุนตามสวนตามที่ระบุไวในโครงการ
(จ) ดําเนินการยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนซึ่งไดรับการจัดสรรแลวในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทําการซื้อขายหนวยลงทุน
จํานวนนั้น 
(ฉ) ดําเนินการชดเชยราคากรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ตามที่ระบุไวในโครงการ
(ช) จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(ซ) เปดบัญชีกองทุนและดําเนินการใหมีการจัดสงเอกสารแสดงสิทธิใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน 
(ฌ) จัดใหมีรายงานขอมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต กําหนด 
(ญ) ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซื้อขายและไมมีหนวยลงทุนคงเหลืออยูในบัญชีกองทุน
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในกรณีที่จะดําเนินการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน 
ตามที่ระบุไวในโครงการ

(5) การแตงตั้งบุคคลอื่น 
(ก) แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนอื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดไวในหัวขอ "เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน" ทั้งนี้ โดยไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
(ข) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(ค) แตงตั้งผูสอบบัญชีทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี 
(ง) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(จ) แตงตั้งหรือดําเนินการเปนนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
(ฉ) แตงตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถามี) ที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยเสียคาตอบแทนหรือไมก็ได 

(6) การดําเนินการอื่น ๆ 
(ก) กระทํานิติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย 
(ข) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต 
(ค) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
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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 : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

เลขที่ 333 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผูดูแลผลประโยชน 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุน 
(2) บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาวโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
(1) หนาที่โดยทั่วไป 
(ก) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไวในโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุน
กับบริษัทจัดการโดยเครงครัด
(ข) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลวตามที่กําหนดไวในโครงการ
(ค) ใหความเห็นชอบราคาที่เปนธรรมของหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการแสดงใหเห็นวาการคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนตามที่กําหนดไวในประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนไมเหมาะสมกับสภาวะการณในขณะที่คํานวณมูลคา 
(ง) รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง และรายงานการชดเชยราคา กรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามที่ระบุไวในโครงการ
(จ) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และ/หรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนเปนยอดรวมใหแกผูถือหนวยลงทุนโดยผาน
บริษัทจัดการตามคําสั่งของบริษัทจัดการ 
(ฉ) จายเงินเฉลี่ยคืนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําสั่งของผูชําระบัญชี 
(ช) รับเงินคาขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 
(ซ) แจงใหบริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสั่ง หรือขอบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย 
ก.ล.ต. 
(ฌ) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ญ) ใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดําเนินการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน และการ
ไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง ตามที่ระบุในโครงการ 
(ฎ) รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้น ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหง
กฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงกฎหมาย ก.ล.ต. ใหผูดูแลผลประโยชนรายงาน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
(ฏ) ดําเนินการรับและจายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กําหนดตามคําสั่งของบริษัทจัดการโดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมสามารถดําเนินการรับหรือจายเงินไดทันเวลา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(ฐ) ผูดูแลผลประโยชนจะตองอนุญาตใหบริษัทจัดการหรือผูตรวจสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย บัญชีของกองทุน 
และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนไดภายในเวลาทําการปกติของผูดูแลผลประโยชน 
(ฑ) ในกรณีที่ผูสอบบัญชีของกองทุน หรือผูสอบบัญชีของผูดูแลผลประโยชน หรือผูสอบบัญชีอิสระ หรือผูชําระบัญชีของกองทุน หรือหนวย
งานผูมีอํานาจควบคุมผูดูแลผลประโยชน ขอคําชี้แจงไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตามเกี่ยวกับการกระทําการใดๆ ที่มีผลกระทบตอ

กองทนุเปดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี

หน้า 3 / 11



บัญชีหลักทรัพย หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูดูแลผลประโยชนตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันที และจะ
ตองทํารายงานเกี่ยวกับคําขอดังกลาวพรอมรายงานขั้นตอนการปฏิบัติที่ผูดูแลผลประโยชนไดกระทําไปแลว หรือที่จะกระทําตอไปใหบริษัท
จัดการทราบโดยไมชักชา 
(ฒ) ดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตนําเงินตราเขาออกประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอบังคับวาดวยการปริวรรตเงินตรา (ถามี) 
(ณ) ดําเนินการชําระราคาหลักทรัพยของหลักทรัพยในตางประเทศโดยตรงหรือผานทางผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) 
(ด) รับชําระเงินจากการขายหลักทรัพยในตางประเทศและผลประโยชนของกองทุน อาทิ เงินปนผลและดอกเบี้ยจากหลักทรัพยในตาง
ประเทศผานทางผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ และดําเนินการสงเงินกลับมายังประเทศไทยตามคําสั่งของบริษัทจัดการ รวมทั้งคํานวณ
มูลคาทรัพยสินที่ไปลงทุนในตางประเทศเปนเงินตางประเทศและแปลงเปนเงินบาทเพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน (ถามี) 
(ต) นําสงภาษีที่เกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในตางประเทศ (ถามี) 
(ถ) หนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

(2) หนาที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพยสิน 
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพยสินของกองทุน โดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชนและ
ทรัพยสินของบุคคลอื่นใดที่ผูดูแลผลประโยชนดูแลรักษาอยูจนกวาจะเลิกกองทุนพรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนเปนไป
ตามที่ระบุไวในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยที่ผูดูแลผลประโยชน ที่บริษัทศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และที่ธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตบริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอื่น และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินตองแจงใหบริษัทจัดการทราบทันที 
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ไดรับมอบมาและจําเปนตองทําการจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น 
(ค) จัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษา โดยจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบและอนุญาตใหตัวแทนของบริษัท
จัดการไดรวมในการตรวจสอบ ดังกลาวดวย 
(ง) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว รวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสิน หรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุนเพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล การ
รับดอกเบี้ย การรับสิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน และ/หรือหนวยลงทุน และสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับ
หรือจายเงินตามสิทธินั้นๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มีอยู หรือเกี่ยวของกับ
หลักทรัพยนั้นๆ 
(ฉ) จัดใหมีผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) 

(3) สงมอบ รับมอบหลักทรัพย 
(ก) สงมอบ รับมอบ จองซื้อตามสิทธิ จําหนายจายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย หรือทรัพยสินตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย โดย
ตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองครบถวนของหลักทรัพยและทรัพยสินกอนดําเนินการ 
(ข) สงมอบและรับมอบทรัพยสินของกองทุนผานผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศตามคําสั่งของบริษัทจัดการ (ถามี) 
(ค) ติดตามดูแลใหผูรับฝากทรัพยสินหรือศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศรับมอบ สงมอบทรัพยสินของกองทุนตามคําสั่งบริษัทจัดการ 
(ถามี) 

(4) การรายงาน 
(ก) รายงานตอบริษัทจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ 
1 รายงานฐานะการลงทุนเปนรายวัน 
2 รายงานรายละเอียดการรับจายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอมยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการซื้อขายและคํานวณดอกเบี้ยคาง
รับ 
3 รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมคํานวณดอกเบี้ยคางรับ 
(ถามี) เปนรายวัน 
4 รายงานรายละเอียดเจาหนี้ซื้อหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน 
5 รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเปนรายเดือน 
6 รายงานเงินปนผลคางรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปนผลคางรับเกิดขึ้น 
7 รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย และบัญชีเงินสดตามที่บริษัทจัดการรองขอ 
8 รายงานขอรองขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไมไดรับคําชี้แจงโดยผูดูแลผลประโยชนในทุกสิ้นเดือน 
(ข) รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ
เสียหายตอกองทุนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา 125 แหงกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึง
เหตุการณดังกลาว 
(ค) รายงานขอมูลทรัพยสินของกองทุนทั้งจํานวนและมูลคาของทรัพยสินในตางประเทศ 
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3. ความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทุนหรือบริษัทจัดการ ในกรณีที่ความเสียหายดังกลาวเกิดจากความ
ประมาทเลินเลอ หรือกระทําผิดโดยจงใจ หรือการไมปฏิบัติตามที่ไดตกลงไวกับบริษัทจัดการ

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

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 
2. มีคําสั่งศาลใหผูดูแลผลประโยชนเปนผูลมละลาย 
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไวผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 30 วัน 
4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให
บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว 
ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่
ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
5. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดตามทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
6. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมีคุณสมบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมในภายหลัง 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการทราบเหตุดังกลาว โดยบริษัท
จัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่แกไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผูดูแลผล
ประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน 
7. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจ
จะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชนไดทันที 

เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 กําหนดใหกองทุนรวมตองมีผูดูแลผลประโยชนดังนั้น ในกรณีที่ผูดูแล
ผลประโยชนหมดหนาที่ลงตามขอ 2 ผูดูแลผลประโยชนนั้นจะตองทําหนาที่ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตอไปอยางสมบูรณจนกวาการโอน
ทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเปนเพื่อใหการโอนทรัพยสินและเอกสารทั้งหลาย
เปนไปโดยเรียบรอยใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหมจะเสร็จสิ้น และผูดูแลผลประโยชนรายใหมสามารถทําหนาที่ไดทันที หรือปฏิบัติตามคํา
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สั่งของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ
ธนาคารแหงประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

สวนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพยสิน ฝายบริการธุรกิจหลักทรัพย (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎรบูรณะ 27/1 ถนนราษฎรบูรณะ แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 0 2470 1976-83

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายคืนแกบริษัทจัดการ 
หรือผานผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการรับซื้อคืนตามราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนซึ่งคํานวณตามที่ระบุในโครงการ และไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ยกเวน กรณีที่บริษัทจัดการดําเนิน
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนหรือไมขาย ไมรับซื้อคืน ไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง 

ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได ในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระเงินคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดไวในโครงการ

สิทธิในการรับเงินปนผล :

-

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
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ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปนี้
1. การโอนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน
2. การโอนทางมรดกตามกฎหมายหรือทางพินัยกรรมใหแกทายาทหรือผูรับประโยชนตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคําสั่งศาล
4. การโอนอันเนื่องมาจากการบังคับจํานําหนวยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุมัติใหโอนได เชน กรณีการแกไขหนังสือสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้นโดย
ผิดพลาดจากระบบการซื้อขาย เปนตน
นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนการโอนหนวยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที่ระบุขางตน

วิธีการขอโอนหนวยลงทุน
ผูถือหนวยลงทุนซึ่งประสงคจะโอนหนวยลงทุนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่นายทะเบียนพรอมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุ
ในการโอนตามขอ 1 สําหรับการโอนหนวยลงทุนตามขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ผูรับโอนหนวยลงทุนจะตองมาติดตอนายทะเบียนดวยตนเอง 
พรอมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย

ผูรับโอนหนวยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเปนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนก็ตอเมื่อนายทะเบียนไดบันทึกชื่อผูรับโอนหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนแลว ซึ่งนายทะเบียนจะทําการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนไปยังผูรับโอนภายใน 30 วันนับแตวันรับคําขอโอนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผู
รับโอนมีหนาที่จะตองมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนไมวาทอดใดๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การโอนหนวยลงทุนดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
2. ผูถือหนวยลงทุนที่อยูภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไม
วากรณีใดทั้งสิ้น และไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการ และในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนใดถือหนวยลงทุนเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือ
หนวยลงทุน (Omnibus Account) ตองไมนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็น
ชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหนี้สินและแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนตามวิธีการที่ระบุไวภายใตหัวขอ "การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานําใหแกผูรับจํานําที่
เปนสถาบันการเงินเทานั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

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

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับใบคําขอเปดบัญชีและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนที่กรอก
รายละเอียดครบถวนชัดเจนพรอมหลักฐานประกอบตางๆ และผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนครบถวนแลว 
บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดําเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิใหแกผูจอง
ซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดวยตนเองและจะตอง
ลงลายมือชื่อในบัตรตัวอยางลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ 

นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อเปนผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวย
ลงทุนถูกตองครบถวน และผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว และใหถือวาสมุดบัญชีแสดง
สิทธิที่บริษัทจัดการออกใหในนามบริษัทจัดการเปนหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและใหใชเปนหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุนได ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสั่งขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุน
มีหนาที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปใหนายทะเบียนบันทึกรายการใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดตั้งแตวันทําการถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนของวันทําการขายหรือวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิมาบันทึก
รายการใหเปนปจจุบันใหถือวาขอมูลที่บันทึกในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนถูกตองและรายการที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิจะถือวาถูกตอง
ไดตอเมื่อขอมูลตรงกับในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 

สําหรับผูถือหนวยลงทุนที่เปดบัญชีของกองทุนนี้ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน 2 คน ถือหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อผูถือ
หนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะตองลงลายมือชื่อรวมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสั่ง
ซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน และมีฐานะเปนผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งเปนผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 

อนึ่ง ในกรณีที่เปนการซื้อหนวยลงทุน จํานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินที่ผูลงทุนชําระเปนคาซื้อ
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเทานั้น มิใชหลักฐานแสดงสิทธิการไดรับจัดสรรหนวยลงทุน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองนําสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรร

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

-

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

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

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนไมวาทอดใดๆ ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การโอนหนวยลงทุนดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนหรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
2. ผูถือหนวยลงทุนที่อยูภายใตกรมธรรมประกันชีวิตควบการลงทุน เนื่องจากผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมมีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหนวยลงทุนไม
วากรณีใดทั้งสิ้น และไมมีสิทธินําหนวยลงทุนไปจํานําเปนหลักประกัน

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
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) :

ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการจะไมนับ
คะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว เวนแตเปนกรณีกองทุนมีการแบงชนิดหนวยลงทุนและหนวยลงทุนชนิดดังกลาวมีผูถือหนวยลงทุนเพียงราย
เดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไดเต็มตามจํานวนที่ถืออยู

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 
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(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน : -
การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 
(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

(1) หากปรากฏวากองทุนมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1.1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด
(1.2) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 200 ลานบาทในวันทําการ
ใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนนั้น
(2) เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ของตน
(3) เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการ
(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพื่อเปนเครื่องมือใน
การบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดดําเนินการแจงบริษัทจัดการหรือ
บุคคลที่เกี่ยวของทําการชี้แจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไมมีการชี้แจง หรือชี้แจงแลวแตไมอาจพิสูจนหรือทําใหเชื่อ
ไดวาการจัดตั้งกองทุนรวมเปนการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งบริษัทจัดการทํา
การแกไข หรือดําเนินการใดๆ และบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งได หรือดําเนินการแลวแตไม
สามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปอยางแทจริง
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การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

เวนแตกฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเปนอยางอื่น เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนในขอ (1) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
เพื่อเลิกกองทุน 
(1) ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่เกิดเหตุ 
(2) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการที่เกิดเหตุ โดยวิธีการดังนี้
(ก) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยชองทางใดๆ ที่มีหลักฐานวาสามารถติดตอผูถือหนวยลงทุนได
(ข) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน
(ค) แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) จําหนายหลักทรัพย หรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถ
กระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวันทําการที่เกิด
เหตุ และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุน

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม

เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมลวงหนา ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเกี่ยวกับ
กองทุนรวมนั้นดังตอไปนี้ 
(1) แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนไมนอยกวา 5 วันทําการโดยวิธีการดังนี้ 
(ก) แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 
(ข) แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ค) แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
(2) ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ หรือโดยจัดใหมีขอมูลเรื่องดังกลาวไว ณ สถานที่
ในการซื้อขายหนวยลงทุนทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เปนตน 
(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใช
เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม 

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไม
มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลําเนาเพื่อการวางทรัพยในกรณี
ที่ตองมีการวางทรัพย

สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตาม
หลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฏวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนเปดเค ไชนา คอนโทรล โวลาติลิตี้
ในฐานะตัวแทนของผูถือหนวยลงทุนของกองทุน

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 

( )

วันที่ 
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