
 
ประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจ านวน 76 กองทุน 

 
บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั (“บรษิัทฯ”) ในฐานะบรษิัทจดัการขอเรียนใหท้ราบว่า บรษิัทฯ ไดร้บั

ความเห็นชอบเป็นการทั่วไปจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการกองทนุรวม จ านวน 76 กองทนุ โดยเพิ่มเติมเครื่องมือบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทนุรวม รวมถงึ
ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการและข้อผูกพันให้สอดคลอ้งกับหัวข้อโครงการจัดการ  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ดงัมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศนี ้

ทั้งนี ้หากมีขอ้สงสัยประการใด ผูล้งทุนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดท้ี่หมายเลขโทรศัพท ์0-2659-8888 กด 1 
(ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธแ์ละสนบัสนนุธุรกิจ) ในวนัและเวลาท าการ 

 
 
 
      ประกาศ ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 
      บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ วรรณ จ ากดั 
      989 อาคารสยามพวิรรธนท์าวเวอร ์ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1  

แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
      โทรศพัท ์0-2659-8888 แฟกซ ์0-2659-8860-1 
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1. กองทนุเปิดไทยเด็กซเ์ซท็ 50 อทีีเอฟ (TDEX) 27. กองทนุเปิด วรรณ อีควิตีฟั้นด ์(คอรป์อเรท 14) (ONE-EC14) 53. กองทนุเปิด วรรณ ท็อป ซีเล็คชั่น 5M (ONE-TOP5M) 
2. กองทนุเปิดไทยเด็กซ ์SET High Dividend ETF (1DIV) 28. กองทนุเปิด วรรณพลสัวรรณ (ONE+1) 54. กองทนุเปิด วรรณ พาวเวอร ์เอ็นเนอรจ์ี (ONE-POWER) 
3. กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซฟิิก ESG (ONE-APACESG) 29. กองทนุเปิดเอกทวคีณู (ONE-G) 55. กองทนุเปิด วรรณ ยเูอส รีคอฟเวอร่ี ออพพอรท์นูติี ้ฟันด ์(1US-OPP) 
4. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฟแนนเชียล (ONE-GLOBFIN) 30. กองทนุเปิดธนาวรรณ (THANA1) 56. กองทนุเปิด วรรณ ออพพอรท์นูติี ้6/2 (ONE-OPPORTUNITY6/2) 
5. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยลิดบ์อนด ์ระยะสัน้ (ONE-GLOBHY) 31. กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 (1AMSET50) 57. กองทนุเปิด วรรณ อลัตรา้ อินคมั ฟันด ์(ONE-ULTRA) 
6. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ออพพอรท์นูติี ้บอนด ์ฟันด ์(1GLOBALBOND) 32. กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มหุน้คณุคา่ปันผล (1VAL-D) 58. กองทนุเปิด วรรณ อินคมั พรีเมียร ์ฟันด ์(ONE-PREMIER) 
7. กองทนุเปิด วรรณ ไชนา่ ออโต ้รีเด็มชั่น ฟันด ์(ONE-CHINA) 33. กองทนุเปิดสหธนาคารเอกปันผล 3 (ONE-UB 3) 59. กองทนุเปิดเอกเอเซียพนูผล (ONE-FAS) 
8. กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี (ONE-DISC) 34. กองทนุเปิดวรรณเดลี่ (1AM-DAILY) 60. กองทนุเปิดวรรณเฟล็กซิเบลิ (ONE-FLEX) 
9. กองทนุเปิด วรรณ ยโูรเป้ียน อิควิตี ้(ONE-EUROEQ) 35. กองทนุเปิดวรรณพนัธบตัรไทย (1AM-TG) 61. กองทนุเปิดวรรณเฟล็กซิเบลิคนืก าไร (FLEXAR) 
10. กองทนุเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอรท์นูติี ้(ONE-INDIAOPP) 36. กองทนุเปิด วรรณ ชอรต์เทอม ฟิกซ ์อนิคมั (ONE-FIXED) 62. กองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชั่น 70 หุน้ระยะยาว (ONE-ACT70LTF) 
11. กองทนุเปิดวรรณ อลัติเมท โกลบอล โกรวธ์ (ONE-UGG) 37. กองทนุเปิดเอกตราสารหนีค้นืก าไร (ONE-FAR) 63. กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มซเีลค็ทฟีโกรทหุน้ระยะยาว (1SG-LTF) 
12. กองทนุเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอรจ์ิง้ มารเ์ก็ต เอควติี ้(1AM-GEM) 38. กองทนุเปิดวรรณตราสารหนีปั้นผล (ONE-DI) 64. กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มซเีลค็ทฟีหุน้ระยะยาว (1S-LTF) 
13. กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อคิวติี ้(ONE-VIETNAM) 39. กองทนุเปิด เฟลกซเิบิล้ คอรป์อเรท (FCF) 65. กองทนุเปิดวรรณเอเอ็มสมารท์หุน้ระยะยาว (1SMART-LTF) 
14. กองทนุเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี (ONE-MEDTECH) 40. กองทนุเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด ์(ONE-ACTIVE6/2) 66. กองทนุเปิด วรรณ กองทนุคณุธรรม (ชะรีอะห)์ หุน้ระยะยาว (ONE-SHARIAHLTF) 
15. กองทนุเปิด วรรณ เมตาเวิรส์ อคิวิตี ้(ONE-METAVERSE) 41. กองทนุเปิด วรรณ แอนไท คอรปัชั่น (ONE-ACT) 67. กองทนุเปิด เฟล็กซเิบิลคณุคา่ เพือ่การเลีย้งชีพ (FLEX-RMF) 
16. กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้สงิคโปร ์(ONEPROP-SG) 42. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M8 (ONE-GLOBALTOP8M8) 68. กองทนุเปิด ตราสารการเงนิคณุคา่ เพือ่การเลีย้งชพี (M-RMF) 
17. กองทนุเปิด วรรณ เอเชียแปซฟิิก พรอ็พเพอรต์ี ้รีทส ์(ONE-APACPROP) 43. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M9 (ONE-GLOBALTOP8M9) 69. กองทนุเปิด ตราสารหนีค้ณุค่า เพือ่การเลีย้งชีพ (F-RMF) 
18. กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั ดวิิเดน ฟันด ์(ONEPROP-D) 44. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M10 (ONE-GLOBALTOP8M10) 70. กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้เพื่อการเลีย้งชีพ (ONEPROP-RMF) 
19. กองทนุเปิด วรรณ พรอ็พเพอรต์ี ้พลสั ฟันด ์(ONE-PROP) 45. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M11 (ONE-GLOBALTOP8M11) 71. กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท โกลบอล อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-UGERMF) 
20. กองทนุเปิด วรรณ ออล ไชนา่ อคิวติี ้(ONE-ALLCHINA) 46. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M12 (ONE-GLOBALTOP8M12) 72. กองทนุเปิด หุน้คณุคา่ เพื่อการเลีย้งชพี (V-RMF) 
21. กองทนุเปิด วรรณ อลัติเมท เจแปน อิควติี ้(ONE-UJE) 47. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M12A (ONE-GLOBALTOP8M12A) 73. กองทนุเปิดวรรณโกลด ์เพื่อการเลีย้งชีพ (GOLD-RMF) 
22. กองทนุเปิด ไซรสั โมเมนตมั ฟันด ์(SYRUS-M) 48. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M14 (ONE-GLOBALTOP8M14) 74. กองทนุเปิด วรรณ ดิสคฟัเวอร่ี เพือ่การเลีย้งชีพ (ONE-DISCRMF) 
23. กองทนุเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด ์อินเด็กซ ์ฟันด ์(ONE-STOXXASEAN) 49. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M15 (ONE-GLOBALTOP8M15) 75. กองทนุเปิด วรรณ เวียดนาม อคิวติี ้เพื่อการเลีย้งชพี (ONE-VIETNAMRMF) 
24. กองทนุเปิด วรรณ เซ็ท ไฮ ดวิิเดนด ์หุน้ทนุ (ONE-SETHD) 50. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล ทอ็ป 8M16 (ONE-GLOBALTOP8M16) 76. กองทนุเปิด วรรณ สนบัสนนุตลาดทนุไทย เพือ่การออม (ONE-TCMSSF) 
25. กองทนุเปิด วรรณ โกลบอล อคีอมเมิรซ์ (ONE-GECOM) 51. กองทนุเปิด วรรณ โฮสพทีอล (ONE-HOSPITAL)  
26. กองทนุเปิด วรรณ อิควิตี ้(ONE-EQ) 52. กองทนุเปิด วรรณ ดีไลท ์(ONE-DELIGHT)  
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ส่วนของรายละเอียดโครงการ 

1. ข้อมูลทั่วไป   -ทุกกองทุนรวม- 
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : มาจากขอ้ 1.1  
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : มาจากขอ้ 1.2 

ชื่อย่อโครงการ : มาจากขอ้ 1.3 

ประเภทโครงการ ขอ้ 1.4  
ประเภทการขาย : มาจากขอ้ 1.5 

การก าหนดอายุโครงการ : มาจากโครงการ : มาจากขอ้ 1.6 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงือ่นไข (อายุโครงการ) : มาจากขอ้ 1.9 

ลักษณะโครงการ : มาจากขอ้ 1.10 

ลักษณะการเสนอขาย : มาจากขอ้ 1.11  

วัตถุประสงคข์องโครงการ : มาจากขอ้ 3.1 

แกไ้ขตามประกาศ
ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอยีดของ
โครงการจดัการกองทนุ
รวม ลงวนัที่ 10
พฤษภาคม 2564 และ 
ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สน. 
69/2564 เรื่อง หนงัสือ
ชีช้วนเสนอขายหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุที่มใิช่รายย่อย
และกองทนุรวมเพื่อ 

2. ประเภทกองทุน  -ทุกกองทุนรวม- 
ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุนรวม มาจากขอ้ 3.2 

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ : มาจากขอ้ 3.3 
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ : มาจากขอ้ 3.11 
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : มาจากขอ้ 3.4 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทนุและลักษณะพิเศษ : มา
จากขอ้ 3.11 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนเงนิทุน
โครงการ 

 

 -ทุกกองทุนรวม- 
จ านวนเงนิทุนของโครงการเร่ิมต้น : มาจากขอ้ 2.1 
นโยบายการเพิ่มเงนิทนุโครงการ : มี (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud) 
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุคร้ังแรก บริษัทจัดการ
เสนอขายหน่วยลงทนุมากกวา่จ านวนเงนิทุน : เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.00 ของ
จ านวนเงินทนุโครงการ  มาจากขอ้ 2.2 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
มูลค่าทีต่ราไวต้่อหน่วย : มาจากขอ้ 2.3 
จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น (หน่วย) : xxx,xxx,xxx.xxxx (เพิ่มตามระบบ MF 
on Cloud) 
ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : มาจากขอ้ 2.5 

รายละเอียดเพิ่มเติม : มาจากขอ้ 2.2 

ผูล้งทนุประเภท
สถาบนั ลงวนัที่ 23 
ธันวาคม 2564 

4. การบริหารจัดการ
กองทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 
การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : มาจากขอ้ 3.6 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า : มาจากขอ้ 3.6.1 
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  
มาจากขอ้ 3.7 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มาจากขอ้ 3.8 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : มาจากขอ้ 3.10 

5. การแบ่งชนิด
หน่วยลงทุน (class 
of unit) : 

 -ทุกกองทุนรวม- 
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of unit) : มาจากขอ้ 4 

 

6. การจ่ายเงนิปันผล  -ทุกกองทุนรวม- 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : มาจากขอ้ 14.1 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล : มาจากขอ้ 14.2 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน : มาจากขอ้ 14.3 

7. การรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 
มูลค่าขั้นต ่าของการรับซือ้คืน : มาจากขอ้ 2.8 

จ านวนหน่วยลงทุนขั้นต ่าของการรับซือ้คืน : มาจากขอ้ 2.9 
วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : มาจากขอ้ 7.3 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : มาจากขอ้ 7.5  
การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : มาจากขอ้ 7.7 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : มาจากขอ้ 7.4 
เงื่อนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน : มาจากขอ้ 9 ขอ้ 10 และขอ้ 13 (เป็นไปตามประกาศ) 

เงือ่นไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 
มาจากขอ้ 11.1(เป็นไปตามประกาศ) 

8. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

 -ทุกกองทุนรวม- 
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม มาจากขอ้ 15.1 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม มาจากขอ้ 15.2 
8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากขอ้ 
15.3 
8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม มาจากขอ้ 15.4 

8.5 การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย มาจากขอ้ 15.5 

9.เคร่ืองมือบริหาร
ความเสี่ยงสภาพ
คล่องของกองทนุ
รวม 

 
-ไม่มี- 

-ทกุกองทนุรวม- 
ความเส่ียงดา้นภาพคล่องของกองทนุรวม 
• มี 

 

ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 
11/2564 
เรื่อง  หลกัเกณฑก์าร
จดัการกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทนุทั่วไป กองทนุ
รวม เพื่อผูล้งทนุที่มใิช่
รายย่อย กองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุ 
ประเภทสถาบนั และ
กองทนุส่วนบคุคลลง
วนัที่ 29 มกราคม 
2564 
 

 
 
-ไม่มี- 

-ทุกกองทุนรวม- 

เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  
  ค่าธรรมเนียมการขายคนืทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่
ก าหนด (liquidity fee) 
-ทกุกองทนุรวม- ยกเว้นกองทนุ (17) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อตัราคา่ธรรมเนยีม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ 3 (ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
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-เฉพาะกองทุน 17-  
กองทุนรวมทั่วไป 
อตัราคา่ธรรมเนยีม liquidity fee ไม่เกินรอ้ยละ 5 (ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
-ทกุกองทนุรวม- ยกเว้นกองทนุ (17) 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  liquidity fee ในกรณีที่ระดับมูลค่าการ
ขายคืนหน่วยลงทุน หรือ สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกรวมกันมีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 
xxx ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ
ไม่เกินกว่า 30 วนั  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาจากปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งหรือพิจารณาทัง้ 2 ปัจจยั
รว่มกนัในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับ
มลูค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลา
การถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนีผ่้านทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จัดการในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนด  
ทั้งนี ้ ในกรณีที่ เ ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนเท่าที่สามารถ
ท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บ

จรงิ โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดในโครงการ และหรือปรบัเพิ่ม
ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนออก และหรือปรับเพิ่ม
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ ไดต้ามที่
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บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบรษิัท
จดัการหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัท
จดัการก าหนด   

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละหรือเงื่อนไข 
และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก
ได ้ 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้  

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่
เป็นไปตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) บรษิัทจดัการอาจ
พิจารณาด าเนินการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลายทาง 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการ
ใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใช้
เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ีมี
อ านาจอื่นก าหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได ้

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บริษัทจดัการอาจใช ้Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการ

ใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการ
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พิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจากการซือ้
ขายทรพัยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทุน และ/
หรือ ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง 
(กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทนุและค่าใชจ้่ายอื่น
ที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรบั
ธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนใน  การปรับใช้ตราสาร
อนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง 

• ระดบัมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก และ
หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีสอดคลอ้ง
กบันโยบายการถือครองหลกัทรพัย ์ 

• สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นที่กองทุนถือ
ครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์น
ที่ลงทนุ 

• ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลู
ประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บรษิัทจดัการสามารถเรียกเก็บ 
Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ
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ค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะทอ้น
ต้นทุนในการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – 
ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง
สภาพคล่องอื่นได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียก
เก็บได้จะน ากลับเข้ากองทุนรวม อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี ้มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยลงทุน
ที่ยงัคงลงทุนในกองทุนรวมต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้ง
ผลตอบแทนใหก้องทนุรวมแต่อย่างใด 

 

เฉพาะกองทนุรวม  (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เมื่อกองทนุรวมปลายทางมกีารใช ้liquidity fee บรษิัทจดัการสามารถจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทางได ้
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทนุรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคนืท่ีไม่เป็นไป
ตามปรมิาณหรือระยะเวลาที่ก าหนด (liquidity fee) ได ้(ถา้ม)ี 
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมตา่งประเทศ 
  

 
-ไม่มี- 

-ทกุกองทนุรวม-  
  การปรับมูลค่าทรัพยส์นิสุทธิดว้ยสตูรการค านวณทีส่ะทอ้นต้นทนุใน
การซือ้ขายทรัพยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) 
-ทกุกองทนุรวม- ยกเว้นกองทนุ (17) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อตัราสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 3 (ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
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-เฉพาะกองทุน (17) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อตัราสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 3 (ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
 
-ทกุกองทนุรวม- 
ด้วยวธิีปฏิบัต ิ
  Full swing pricing 
  Partial swing pricing 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ xxx ของ

มลูค่าหน่วยลงทนุ 
2. การก าหนด swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย

และแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลู
ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พื่อใหส้ามารถด าเนินการ
ไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. การก าหนด Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณา
ใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือ
การประเมินจากปัจจัยที่ เ ก่ียวข้องเท่าที่สามารถท าได้เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยค านึงถึงปัจจยัที่
เก่ียวขอ้ง  
ปัจจยัต่าง ๆ เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือ
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ครอง 

• พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของ
ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-
dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ
เส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

5. ในกรณีที่ เ ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้ับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ Swing 
Pricing ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บ
จริง ไดต้ามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค 
รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ swing 
pricing และบริษัทจัดการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวไปใชใ้นการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing 
pricing ในวันท าการนั้น   ทั้ งนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิท ธิที่ จะไม่
เปล่ียนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันท าการนั้น  แม้หาก
ภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการ
นัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระดว้ยเช็คที่
เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการ
ค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 
pricing) บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

5. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการ
ใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใช้
เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบรษิัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มี
อ  านาจอื่นก าหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผนั และหรือที่มีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได ้

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บริษัทจดัการอาจใช ้Swing Pricing ที่แตกต่างกันไดใ้นแต่ละวนัท าการท่ีมี

การใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้

เฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของ
กองทุนรวม เทียบกับมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิทัง้หมดของกองทุนรวม มีค่าเกิน
กว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการก าหนด โดยที่มูลค่าซือ้ขายหน่วย
ลงทุนสุทธิของกองทุนรวม ค านวณจากมูลค่าการซื ้อหน่วยลงทุน 
(subscription) บวกมูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หัก
ดว้ยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่าการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switch out) 
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 
 

เฉพาะกองทนุรวม  (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เมื่อกองทนุรวมปลายทางมกีารใช ้swing pricing บรษิัทจดัการสามารถจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทางได ้
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทนุรวมต่างประเทศสามารถปรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิดว้ยสตูรการค านวณที่
สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (swing pricing) ได ้(ถา้ม)ี 
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุตา่งประเทศ  
 

 
-ไม่มี- 

-ทกุกองทนุรวม-  
  ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขาย
ทรัพยส์ินของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) 
-ทกุกองทนุรวม- ยกเว้นกองทนุ (17) 
กองทุนรวมทั่วไป 
อตัราสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 3 (ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
 
-เฉพาะกองทุน (17)- 
อตัราสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 5 (ของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 
 
-ทกุกองทนุรวม- 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณา

เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต.
และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอ  านาจอื่น ทัง้นี ้
การก าหนด ADLs factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื ้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม 
(transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปล่ียนแปลงไปจากการ
ซือ้ขายทรพัยสิ์นตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน 
และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเก็บจากกองทุนรวม
ปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงตน้ทุนและ
ค่าใชจ้่ายอื่นที่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

• ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการท าธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่อง
รองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถา้มี) และ/หรือ ตน้ทุนในการปรบัใชต้รา
สารอนพุนัธเ์พื่อป้องกนัความเส่ียง 

• ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มี
อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ 
 

2. การก าหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตาม
นโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึง
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุรวม  

• สภาพคล่องของกองทนุรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทนุถือ
ครอง 

• พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสภาวะตลาดของ
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ทรพัยสิ์นท่ีลงทนุ 

• ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  

ทัง้นีบ้รษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มี
อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ ๆ  

3. ณ ขณะใดขณะหน่ึง บรษิัทจดัการ จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing 
แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

4. กองทนุรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทนุรวมปลายทางมี
การใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับกองทนุ
รวมปลายทาง 

5. ในกรณีที่ เ ป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บริษัทจัดการจะ
ด าเนินการตามข้อมูลที่ไดร้ับจากผู้สนับสนุนการขายและรับซือ้คืนเท่าที่
สามารถท าได ้(best effort) ภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
ADLs ในวนัท าการนัน้  

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าค่าซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค 
รวมเข้าเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวันท าการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs 
และบริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา
และหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนั
ท าการนั้น  ทั้งนี ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปล่ียนแปลงการ
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกับการใช้
เครื่องมือ ADLs ในวันท าการนั้น  แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซือ้
หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทุนที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บั
การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จาก
ผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหน่ึงที่เกิน ADLs 
threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนดไว ้รวมถึงบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได ้และขอสงวน
สิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้
หน่วยลงทุนและสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจดัการจะ
ก าหนดได ้

4. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่ง
จะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัทจัดการในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุน
รวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ีบรษิัทจดัการก าหนด  

5. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหน่วย
ลงทนุท่ีสะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (Anti-Dilution 
Levies - ADLs) บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่าง
การใชเ้ครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่ก าหนด การประกาศใช้
เครื่องมืออื่นแทนและหรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ส านกังาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุนและหรือหน่วยงานท่ี
มีอ านาจอื่นก าหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงใหบ้รษิัทจดัการด าเนินการได ้

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการ

ใชเ้ครื่องมือนี ้
2. บรษิัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท า

การซือ้ขายใดที่สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุนรวม 
เทียบกับมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเกินกว่า ADLs 
threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทุนรวม ค านวณจากมูลค่าการซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก
มลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก 
(switch out) 
ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

3. บรษิัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้
(1)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก  
(2)  มลูค่าการซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืน

หน่วยลงทนุและสบัเปล่ียนออก 
ซึ่งบรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ (2) ในระดบัท่ีต่างกนั  

4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลับเขา้
กองทุนรวม อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหน่วยที่ยงัคงลงทุนในกองทุนรวม
ต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนให้กองทนุรวม
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
แต่อย่างใด 

 

เฉพาะกองทนุรวม  (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เมื่อกองทนุรวมปลายทางมกีารใช ้ADLs บรษิัทจดัการสามารถจะพิจารณา
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทางได ้
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทนุรวมต่างประเทศสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ี
สะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยสิ์นของกองทนุรวม (Anti-Dilution Levies - 
ADLs) ได ้(ถา้มี) 
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมตา่งประเทศ  
 
 

 
-ไม่มี- 

-ทุกกองทุนรวม- 

การก าหนดเงือ่นไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน 
  ระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการขายคืนหน่วยลงทนุ (notice period) 
กองทุนรวมทั่วไป 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งการไถ่ถอนหน่วยลงทนุมลูคา่เกินกวา่ 5% ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสทุธิ 
จะตอ้งแจง้บรษิัทจดัการล่วงหนา้เป็นเวลา 5 (วนัท าการ) 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตุที่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออื่นดว้ย 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นั้น
เช่นเดียวกับค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวันที่ท  ารายการดว้ย ทั้งนี ้บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ไดแ้ก่ Liquidity Fee,  
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
Swing pricing,  ADLs,  Redemption Gate, Side pocket, Suspension of 
Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ หรืออาจไม่ใช้เครื่องมือ Notice period 
ดงักล่าวในกรณีที่พิจารณาแลว้ว่าค าสั่งซือ้-ขาย-สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไม่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมอย่างมนียัส าคญั โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบรษิัทจดัการ 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่
บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่
ก าหนดไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการและในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นท่ี
บรษิัทจดัการก าหนด 

3. ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใช้เครื่องมือ Notice 
period ในวนัท าการนัน้  

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้
ก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ด าเนินการใชเ้ครื่องมือดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวนัท าการที่มีการ

ใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมี

หลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการ
ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

• สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรพัยสิ์นที่กองทุนถือ
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หัวข้อ ปัจจุบัน ข้อความทีแ่ก้ไข หมายเหต ุ
ครอง 

• พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ ตลอดจนสภาวะตลาดของทรพัยสิ์น
ที่ลงทนุ 

• ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ที่มีผลกระทบสภาพคล่องของ
หลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ  

ทั้งนี ้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มูลประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่
และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเท่าที่สามารถท าได้
เพื่อใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ 
 

เฉพาะกองทนุรวม  (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) 
กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds 
เมื่อกองทนุรวมปลายทางมกีารใช ้notice period บรษิัทจดัการสามารถจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทางได ้
รายละเอียดเพิ่มเติม 
กองทนุตา่งประเทศสามารถก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาที่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อน
การขายคืนหน่วยลงทนุ (notice period) ได ้(ถา้มี) 
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมตา่งประเทศ  

 
 
-ไม่มี- 

-ทกุกองทนุรวม-  
ยกเวน้กองทนุ (18) (19) (34) (35) (36) (37) (38) (68) (69) (70) 
  เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate) 
กองทนุรวมทั่วไป 
เพดานการขายคืนหนว่ยลงทนุไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 10 (ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุรวม) 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมเ่กิน 20 (วนัท าการ) 
ในทกุรอบเวลา 90 (วนั) 
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-เฉพาะกองทุน (18) (19) (34) (35) (36) (37) (38) (68) (69) (70)- 
   เพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption gate) 
กองทนุรวมทั่วไป 
เพดานการขายคืนหนว่ยลงทนุไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ 5 (ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุรวม) 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมเ่กิน 20 (วนัท าการ) 
ในทกุรอบเวลา 90 (วนั) 
 
-ทกุกองทนุรวม- 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข 
1. บริษัทจัดการจะก าหนด Gate period ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่

บรษิัทจดัการก าหนด และ/หรือ เมื่อบรษิัทจดัการกองทนุพิจารณาเห็นสมควร 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 

gate threshold  ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการ
ซือ้ขายใดที่ สดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุนรวม เทียบ
กับ  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวม มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 
gate threshold ที่บรษิัทจดัการก าหนด  โดยที่ มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิ
ของกองทนุรวม  ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก 
มูลค่าการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (switch in) หักดว้ยมูลค่าการขายคืน
หน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก 
(switch out) 

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาก าหนดวิ ธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตาม 
Redemption Gate โดยการเฉล่ียตามสดัส่วน (pro-rata basis) ของค าสั่งรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปล่ียนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate ดงันัน้ 
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ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้ับการท ารายการขายหน่วยลงทุน และมูลค่า
หน่วยลงทุนในวันที่ส่งค าสั่งขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกนั้น 
รวมทัง้อาจไม่ไดร้บัเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

 ส าหรับค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกส่วนที่เหลือ บริษัท
จัดการจะน าไปท ารายการในวันท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับ
ค าสั่งรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata 
basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

4. บรษิัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption Gate และ gate period ใน
แต่ละครัง้แตกต่างกันได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า Redemption 
Gate ขั้นต ่ า  และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ ระบุไว้ใน
โครงการ 

5. บริษัทจัดการจะท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสับเปล่ียนออก ไม่เกิน 
Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วันท าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเกิน
กว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

6. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption 
gate โดยไม่ชกัชา้  

7. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้
รว่มกบัเครื่องมือในการบรหิารความเส่ียงสภาพคล่องอื่นได ้

8. กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนรวมปลายทางมี
การใช ้Redemption Gate บรษิัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุรวมปลายทาง 

9. ในกรณีที่เป็นรายการในรูปแบบ omnibus account บรษิัทจะด าเนินการตาม
ขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนเท่าที่สามารถท าได ้(best 
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effort) ภายใตส้ถานการณแ์ละขอ้จ ากดัในขณะนัน้ 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ 
1. บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่

บรษิัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate ขัน้ต ่า
ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัท
จดัการก าหนด 

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปล่ียนหน่วย
ลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงแนวทางด าเนินการระหว่างการ
ท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลา
ที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทั้งนี ้
ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัท
จัดการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่คา้งอยู่ใน
รายการ และแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุท่ีถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้  

4.  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะน าข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการ
พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้เครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท าการนัน้  

5. ในกรณีที่กองทนุปลายทางมีก าหนดขอ้จ ากดัเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption gate) บริษัทจัดการอาจพิจารณาด าเนินการใช้เครื่องมือ
ดงักล่าว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทนุปลายทาง 

 
การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ 
1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการท่ีมีการใชเ้ครื่องมือนี ้  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่ เกิด
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สถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ โดยบริษัท
จัดการอาจก าหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี ้สถานการณ์ที่ ไม่ปกติด้วย Gate 
threshold ได ้โดยค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับสภาพคล่องของกองทุนรวม
เป็นส าคญั ไดแ้ก่ 

• ความผนัผวนในตลาดซือ้ขายทรพัยสิ์น 

• สภาพคล่องของตลาดทรพัยสิ์นลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของ
กองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่
สอดคลอ้งกบัปรมิาณการไถ่ถอนของกองทนุรวม อนัเกิดจากการไถ่ถอน
ผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอน มากกว่า Redemption Gate ที่ก าหนด
ไว ้

• ปัจจยัอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคมุและคาดการณข์องบริษัทจดัการ  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจรงิที่มี
อยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่ เก่ียวข้องเท่าที่
สามารถท าได้เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ 
ขณะนัน้ๆ  

 

เฉพาะกองทนุรวม  (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (16) (17) 
(18) (19) (20) (21) (70) (71) (73) (74) (75) 

กองทนุรวม feeder fund และ fund of funds 
เมื่อกองทนุรวมปลายทางมกีารใช ้redemption gate บรษิัทจดัการสามารถจะ
พิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุรวมปลายทางได ้
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
กองทนุรวมต่างประเทศสามารถก าหนดขอ้จ ากดัเพดานการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption gate) ได ้(ถา้ม)ี 
สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนกองทนุรวมตา่งประเทศ  
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การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งทีรั่บไว้
แล้วหรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วย
ลงทนุ (suspension of dealings)  
บรษิัทจดัการกองทนุรวมสามารถด าเนินการไดส้งูสดุไม่เกิน 5 
วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
ส านกังาน โดยบรษิัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความ
เชื่อโดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
อนัเนื่องจาก เหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงันี ้
1…2…3… 
 

-ทกุกองทนุรวม- 
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสั่งทีรั่บไวห้รือจะหยุด
รับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 
โดยบรษิัทจดัการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทนุไมเ่กิน xx (วนัท าการ) 
 

แกไ้ขตามประกาศ
ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอยีดของ
โครงการจดัการกองทนุ
รวม ลงวนัที่ 10
พฤษภาคม 2564 และ 
ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สน. 
69/2564 เรื่อง หนงัสือ
ชีช้วนเสนอขายหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุที่มใิช่รายย่อย
และกองทนุรวมเพื่อ 
ผูล้งทนุประเภท
สถาบนั ลงวนัที่ 23 
ธันวาคม 2564 

10. ก าหนดเวลาใน
การค านวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์
สุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน : 

 -ทุกกองทุนรวม- 
ค านวณภายใน : มาจากขอ้ 16.2 

และประกาศภายใน : มาจากขอ้ 16.2 
 
-เฉพาะกองทุนรวม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
(16) (17) (18) (20) (21) (23) (25) (40) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 
(50) (51) (52) (70) (71) (73) (74) (75)- 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ปรบัขอ้ความตามดา้นล่าง 

บรษิัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่สมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
เนื่องจากกองทนุมกีารลงทนุในประเทศที่มีเวลาแตกตา่งจากประเทศไทย ดงันัน้ 
บรษิัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไวข้า้งตน้ 
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อนึ่ง บรษิัทจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์น
สทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ เมื่อมเีหตกุารณ ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เมื่อบรษิัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทัว้ไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่
รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนัและกองทนุส่วนบคุคล โดย
ไดร้บัยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 
(2) เมื่อมเีหตทุี่บรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แตว่นัท่ี
ปรากฎเหตดุงักลา่ว 
การใชอ้ตัราแลกเปล่ียน แหล่งขอ้มลูของอตัราแลกเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลง
การใชอ้ตัราแลกเปล่ียน: 
ในกรณีที่ทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ บรษิัท
จดัการจะใชข้อ้มลูอตัราแลกเปล่ียนที่มีการเผยแพรข่อ้มลูสู่สาธารณชนและ
สามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ :  
บรษิัทจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ เช่น การประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั หรือช่องทางอื่นท่ี
เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
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-ทุกกองทุนรวม- 
ยกเว้นกองทุนรวม (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
(16) (17) (18) (20) (21) (23) (25) (40) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) 
(50) (51) (52) (70) (71) (73) (74) (75) 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ปรบัขอ้ความตามดา้นล่าง 

บรษิัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และ
วิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่สมาคม
บรษิัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
อนึ่ง บรษิัทจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์น
สทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ เมื่อมเีหตกุารณ ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เมื่อบรษิัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทัว้ไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุท่ีมิใช่
รายย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถาบนัและกองทนุส่วนบคุคล โดย
ไดร้บัยกเวน้เฉพาะในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว 
(2) เมื่อมเีหตทุี่บรษิัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัท่ี
ปรากฎเหตดุงักลา่ว 
การใชอ้ตัราแลกเปล่ียน แหล่งขอ้มลูของอตัราแลกเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลง
การใชอ้ตัราแลกเปล่ียน: 
ในกรณีที่ทรพัยสิ์นของกองทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ บรษิัท
จดัการจะใชข้อ้มลูอตัราแลกเปล่ียนที่มีการเผยแพรข่อ้มลูสู่สาธารณชนและ
สามารถใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์
แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ :  
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บรษิัทจดัการจะประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศผ่านทางเว็บไซตข์อง
บรษิัทจดัการ เช่น การประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนั หรือช่องทางอื่นท่ี
เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบรษิัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 
 

ส่วนของรายละเอียดข้อผูกพัน 

3. นายทะเบียน
หน่วยลงทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุ มาจากขอ้ 4 

แกไ้ขตามประกาศ
ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สน. 
29/2564 เรื่อง 
รายละเอยีดของ
โครงการจดัการกองทนุ
รวม ลงวนัที่ 10
พฤษภาคม 2564 และ 
ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยท์ี่ สน. 
69/2564 เรื่อง หนงัสือ
ชีช้วนเสนอขายหนว่ย
ลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้

4. ผู้จัดจ าหน่าย  -ทุกกองทุนรวม- 

ผู้จัดจ าหน่าย มาจากขอ้ 5 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง 
(Market Maker) 

 -ทุกกองทุนรวม- 

ผู้ดูแลสภาพคลอ่ง (Market Maker) มาจากขอ้ 7 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ 
(Participating Dealer) 

  -ทุกกองทุนรวม- 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) มาจากขอ้ 8 

7. ทีป่รึกษาการ
ลงทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 

ทีป่รึกษาการลงทุน มาจากขอ้ 9.1 

8. ทีป่รึกษากองทุน  -ทุกกองทุนรวม- 

ทีป่รึกษากองทนุ มาจากขอ้ 9.2 

9. ผู้ประกัน  -ทุกกองทุนรวม- 

ผู้ประกัน มาจากขอ้ 10 

10. ผู้รับมอบหมาย
งานด้านการจัดการ
ลงทุน (Outsource) 

 -ทุกกองทุนรวม- 

ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) มาจากขอ้ 11 

11. คณะตัวแทนผู้
ถือหน่วยลงทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 

คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทนุ มาจากขอ้ 12 

12. Prime Broker  -ทุกกองทุนรวม- 

Prime Broker (เพิ่มตามระบบ MF on Cloud) 
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17. การจัดท า
ทะเบียนหน่วยลงทุน 
การโอนหน่วยลงทุน 
และข้อจ ากัดในการ
โอนหน่วยลงทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 

การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการ
โอนหน่วยลงทุน มาจากขอ้ 17 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) 
มาจากขอ้ 18 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน มาจากขอ้ 19 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนั  มาจากขอ้ 20 

ลงทนุที่มใิช่รายย่อย
และกองทนุรวมเพื่อ 
ผูล้งทนุประเภท
สถาบนั ลงวนัที่ 23 
ธันวาคม 2564 

18. การระงับข้อ
พิพาทโดย
กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ 

 -ทุกกองทุนรวม- 

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ มาจากขอ้ 21 

19. การเลิกกองทุน
รวม 

 -ทุกกองทุนรวม- 

การเลิกกองทนุรวม มาจากขอ้ 22 

20. การช าระบัญชี
เม่ือเลิกกองทุน 

 -ทุกกองทุนรวม- 

การช าระบัญชีเม่ือเลกิกองทุน มาจากขอ้ 23 


