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ส่วนท่ี 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Asian Income Hedged Fund 

ช่ือย่อโครงการ : KFAINCOM 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลำยครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำร
จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุนัน้ 
และให้กำรอนุมตัิให้จัดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลงในวนัที่แจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 15 วนันับแต่
วนัที่กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนัเนื่องจำกควำมผิด
ของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุจนครบถ้วน 

(2) ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้กองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำก
เงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 7 วนันับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัสุดท้ำยของกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนัเนื่องจำกควำมผิดของบริษั ท
จัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนจน
ครบถ้วน 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เป็นทำงเลือกในกำรลงทนุให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป ที่ต้องกำรกระจำยกำรลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในเอเชีย ซึง่รวมถึงตรำสำรอนพุันธ์ 

ทำงกำรเงิน เพื่อโอกำสได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลง 

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได้ 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตรำสำรทนุ 

- ตรำสำรหนี ้

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน 

สดัส่วนกำรลงทนุ : ระหว่ำง ร้อยละ 30.0 ถึงร้อยละ 70.0 ของ NAV 
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การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี ้

สดัส่วนกำรลงทนุ : ระหว่ำง ร้อยละ 30.0 ถึงร้อยละ 70.0 ของ NAV 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทนุรวมฟีดเดอร์ 

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder Asian Income 

ประเทศที่ก ากับดูแลการเสนอขาย : สิงคโปร์ ( SINGAPORE )  

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทุนในระยะยำว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ชื่อ Schroder Asian Income (“กองทุนหลกั”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตัง้ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์
ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจัดกำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินดอลลำร์สิงคโปร์เป็นสกุลเงินหลกั ในขณะที่ กองทนุ
หลกัจะลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่ำงๆ เช่น ดอลลำร์สิงคโปร์ ดอลลำร์ออสเตรเลีย ดอลลำร์ฮ่องกง หรือเยน  ญ่ีปุ่ น เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่ำว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปร์ดงักล่ำว ซึง่ได้แก่ 
ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินดอลลำร์ออสเตรเลีย หรือดอลลำร์ฮ่องกง ในภำยหลงัก็ได้ ทัง้นีเ้พ่ือ
ประโยชน์ของกองทนุ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท ำกำรซือ้ขำยและ/หรือสกุล
เงินที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยส่งจดหมำยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุทกุ
รำย และประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

อนึ่ง กองทนุหลกัข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึง่สำมำรถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถำบนั โดยแต่ละคลำสของหน่วย
ลงทุนอำจมีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของนโยบำยกำรจัดสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุนเป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดกำร จะ
พิจำรณำเลือกลงทนุใน Class SGD X Dis อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลีย่นแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำมเหมำะสม
ในภำยหลงัก็ได้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes 
สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจำกเว็บไซต์ของกองทนุหลกั) 

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำส่วนที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 

3. กองทุนจะน ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตำมอัตรำส่วนที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 

4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทนุในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกที่ออก รับรอง รับอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจ่ำยเงินโดยภำครัฐบำล 
รัฐวิสำหกิจ สถำบนักำรเงิน และ/หรือภำคเอกชน 

5. ในส่วนของกำรลงทนุในประเทศ กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยขุอง
ตรำสำรหรือสญัญำ หรือระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็นกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรส ำรองเงินไว้ส ำหรับกำรด ำเนินงำน รอ
กำรลงทนุ หรือรักษำสภำพคล่องของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) 

6. โดยปกติกองทุนจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในต่ำงประเทศเกิดเหตกุำรณ์ไม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุ้นที่กองทนุหลกัลงทนุ
หรือมีไว้มีควำมผนัผวน เป็นต้น หรือในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนมำกและ/หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุล
ที่จ ำเป็นและสมควร กองทุนอำจไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของ
มูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศเป็นกำรชั่วครำวได้ โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วันท ำกำร ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงักล่ำวบริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรไม่
สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือทรำบโดยพลนั 
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7. กองทุนอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึง
กำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิงกับ
อตัรำแลกเปลี่ยน/ด้ำนรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แนวโน้มและทิศทำงรำคำของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำที่อ้ำงอิงกบัดชันีอ้ำงอิง กำรคำดกำรณ์เหตกุำรณ์ที่อำจจะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่ำงมีนยัส ำคญัของกองทนุ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เป็นต้น 

8. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทนุ Schroder Asian Income ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น 
มีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์หลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดไว้หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุดงักล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบัดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือ
เม่ือเกิดเหตุกำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผู้ล งทนุโดย
เกินจ ำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Schroder Asian Income ได้เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจัดกำรยังด ำเนินกำรบริหำรและจัดกำรลงทุน
กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ 

เม่ือปรำกฏกรณีตำมข้อ 8. ข้ำงต้น แล้วมีผลท ำให้กำรลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ 
และมีคุณสมบตัิตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทุนที่บริหำรและจัดกำรลงทนุโดยบริษัท Schroder Investment 
Management (Singapore) Ltd หรือไม่ก็ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ำย
เงินทนุ ซึง่อำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุก็ได้ 

หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท ำให้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยและส ำรองค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องของกองทนุ 
(ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของกองทนุทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบโดยพลนั โดยส่งจดหมำยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดก ำรและ
ผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุนข้ำงต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่น ำเร่ืองกำรลงทุนในห รือมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทุนของกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกำรน ำ
เงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/
หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 

9. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(1) มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 

(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุหลกั 

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลกัมีมูลค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ปรำกฏเหตุ 

(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรำกฏเหต ุ

(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้บคุลำกรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวด้วยอย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำม
ข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 
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ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทุนหรือมีไว้ซึ่ งทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ในช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 

10. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่
ท ำให้ระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมดลุยพินิจของผู้จัดกำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็นไป
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำ
มี) 

11. ในกำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นับช่วงระยะเวลำดังนีร้วมด้วยทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั 

(11.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(11.2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุเนื่องจำกได้รับค ำสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้ต้อง
ไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Schroder Asian Income ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนเปิดกรุง 
ศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ ไปลงทุน : 

ช่ือกองทุน : Schroder Asian Income ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดทะเบียนจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ 
และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class SGD X Dis : 

(1) เป็น Class ที่ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินดอลลำร์สิงคโปร์ 

(2) ขำยให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถำบนั ซึง่ไม่ถกูจ ำกดัในเร่ืองขนำดของจ ำนวนเงินรวมที่จะลงทนุได้ ทัง้ในปัจจบุนั
และอนำคต 

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน : 24 ตลุำคม 2554 

วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และ
แนวทางการลงทุน : 

วตัถปุระสงคก์ำรลงทนุของกองทนุ Schroder Asian Income (“กองทนุ”) คือกำรสร้ำงรำยได้และท ำให้เงินทนุ
เติบโตในระยะกลำงถึงระยะยำวโดยกำรลงทนุในตรำสำรทนุในเอเชีย (รวมถึงกองทนุเพ่ือกำรลงทนุใน
อสงัหำริมทรัพย์ หรือ “REITs”) และตรำสำรหนีใ้นเอเชีย เป็นหลกั กองทนุจะมองหำวิธีบรรลวุตัถปุระสงค์กำร
ลงทนุผ่ำนกำรลงทนุในพอร์ตกำรลงทนุที่ประกอบไปด้วยตรำสำรทนุของบริษัทต่ำงๆ ในเอเชียซึง่ให้ผลตอบแทนที่
ดีและมีกำรจ่ำยเงินปันผลที่ยัง่ยืน รวมทัง้กำรลงทนุในพนัธบตัรตำ่งๆ และพนัธบตัรที่มีกำรจ่ำยดอกเบีย้ในอตัรำ
คงที่และอตัรำดอกเบีย้ลอยตวั ทัง้ที่เป็นตรำสำรที่มีควำมน่ำเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้หรือต ่ำกว่ำ
อนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (ณ เวลำที่ได้มำหรือภำยหลงักำรได้มำ) ซึง่ออกโดยรัฐบำล หน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลของประเทศต่ำงๆ และผู้ออกที่เป็นบริษัททัว่ไปในเอเชีย ซึง่ให้ผลตอบแทน
ที่ดี กองทนุอำจน ำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทนุในพนัธบตัรและตรำสำรหนี ้ทีมี่ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำอนัดบัที่
สำมำรถลงทนุได้หรือที่ไม่ได้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ ทัง้นีห้ำกผู้จดักำรลงทนุเห็นว่ำเหมำะสมและกระท ำ
ภำยใต้ขอบเขตที่จ ำกดั กองทนุอำจมองหำวิธีลงทนุในทรัพย์สนิคลำสอ่ืนๆ ซึง่รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงตรำสำรหนี ้
และตรำสำรโภคภณัฑ์ (รวมถึงโภคภณัฑ์ประเภทพลงังำน โลหะ และเกษตรกรรม) ที่ไม่ได้ออกในเอเชีย โดยจะ
เป็นกำรลงทนุทำงอ้อมผ่ำนกองทนุเปิดที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ (ETF) และ/หรือ ตรำสำรในลกัษณะ
เดียวกนั ส่วนกองทนุรวมเพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ (REITs) ที่กองทุนลงทนุ อำจไม่จ ำเป็นต้องได้รับ
อนญุำตจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจและนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุอำจไม่สะท้อนถึงนโยบำยกำร
จ่ำยเงินปันผลของกองทนุรวมเพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่กองทนุลงทนุ 

กองทนุจะจดัสรรกำรลงทนุระหว่ำงตรำสำรทนุในเอเชีย ตรำสำรหนีใ้นเอเชีย เงินสด และกำรลงทุนอ่ืนๆ ที่
อนญุำตให้ลงทนุได้ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะใช้แนวทำงแบบคำดกำรณ์ตำมวฎัจกัร
ในกำรจดัสรรทรัพย์สินในกรณีที่องค์ประกอบของทรัพย์สินมีกำรปรับตวัตำมวฎัจกัรเศรษฐกิจ 4 ระยะ ได้แก่ 
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ระยะฟืน้ตวั ระยะขยำยตวั ระยะอ่อนตวั และระยะชะงกังนั โดยพิจำรณำจำกปัจจยัพืน้ฐำนร่วมกบัปัจจยัเชิง
ปริมำณ เช่น มลูค่ำของทรัพย์สินในคลำสที่ลงทนุ ข้อมลูด้ำนเศรษฐศำสตร์มหภำคและสภำพคล่อง โดยเงินสดจะ
ถือเป็นทรัพย์สินในคลำสทีแ่ยกต่ำงหำกและจะน ำไปใช้เม่ือจ ำเป็นเท่ำนัน้เพ่ือจ ำกดัควำมเสี่ยงในช่วงทีส่ภำพ
ตลำดไม่ดี ทัง้นี ้กำรจดัสรรทรัพย์สินทีค่ำดกำรณ์ไว้ของกองทนุแต่ละรูปแบบได้คำดกำรณ์ไว้เป็นดงันี ้

ตรำสำรทนุในเอเชีย: ร้อยละ 30-70 

ตรำสำรหนีใ้นเอเชีย: ร้อยละ 30-70 

กำรลงทนุอ่ืนๆ ที่อนญุำตให้ท ำได้: ร้อยละ 0-20 

เงินสด: ร้อยละ 0-30 

นอกจำกกำรจดัสรรทรัพย์สินอย่ำงสม ่ำเสมอแล้ว กองทนุยงัมีกำรคดัเลือกหลกัทรัพย์อย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือกำร
ลงทนุในตรำสำรทนุในเอเชีย ตรำสำรหนีใ้นเอเชีย และกำรลงทนุอ่ืนๆ ที่อนญุำตให้ท ำได้ ส ำหรับพอร์ตกำรลงทนุ
ในตรำสำรทนุในเอเชีย กองทนุตัง้ใจมุ่งเน้นบริษัทที่สำมำรถสร้ำงมลูค่ำให้กบัผู้ถือหุ้นได้อย่ำงแท้จริง มีกระแส
รำยได้ที่แข็งแกร่งและมัน่คง รวมทัง้จ่ำยเงินปันผลที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับพอร์ตกำรลงทนุในตรำสำรหนีใ้น
เอเชีย กองทนุตัง้ใจคดัสรรหลกัทรัพย์ทีใ่ห้ผลตอบแทนและมีกำรเติบโตของเงินทนุที่น่ำดงึดดูโดยค ำนึงถึงมมุมอง
พืน้ฐำนและเทคนคิ เช่น กำรประเมินมลูค่ำ อปุทำนและอปุสงค์ และสภำพคล่อง กองทนุจะจดักำรควำมอ่อนไหว
ของกำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ตำมควำมเห็นของผู้จดักำรลงทนุในด้ำน
อตัรำดอกเบีย้ ระยะเวลำ (Duration) คือมำตรวดัควำมอ่อนไหวของมลูค่ำพอร์ตกำรลงทนุที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของอตัรำดอกเบีย้ ดงันัน้กำรจัดกำรควำมอ่อนไหวของกำรลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
ดอกเบีย้จึงหมำยถึงกำรจดักำรผลกระทบที่ควำมเคลื่อนไหวของอตัรำดอกเบีย้มีต่อมลูค่ำของพอร์ตกำรลงทนุ 
เช่น กำรเพ่ิมขึน้ของอตัรำดอกเบีย้มกัจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อมลูคำ่ของพนับตัร ดงันัน้ผู้จดักำรลงทนุจะต้อง
ลดควำมอ่อนไหวของมลูค่ำพอร์ตกำรลงทนุที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้เพ่ือลดผลกระทบจำกอตัรำ
ดอกเบีย้ที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 

ทัง้นี ้ในสภำพตลำดที่เลวร้ำยมำกๆ กองทนุอำจถือทรัพย์สินที่เป็นเงินสดได้มำกกว่ำร้อยละ 10 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สินของกองทนุ 

ตัวชีว้ัด (Benchmark) : 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged) 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

บริษัทจัดการกองทุน : Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 

เว็บไซต์ : สำมำรถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์: http://www.schroders.com 

 
หมายเหตุ: 
1) กองทนุ Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ในอตัรำร้อยละ 50 ของ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุหลกั โดยเก็บเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ ทัง้นี ้กำรคืนค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวอำจ
ปรับเปลี่ยนได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุหลกั (ถ้ำมี) 
2) กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ จะเป็นผู้ รับเงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ได้รับจำกตวัแทนกำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถ้ำมี) โดยจะน ำเงิน
ดงักล่ำวเก็บเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 

ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

ข้อมลูเกี่ยวกบัควำมเสี่ยงของกองทนุหลกั จะระบอุยู่ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูกองทนุรวม “ควำมเสี่ยงของกองทนุหลกั” 

หมายเหตุเพิ่มเติม: 

(1) ข้อควำมในส่วนของกองทนุ Schroder Asian Income ได้ถกูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส ำคญัและจดัแปลมำจำกต้นฉบบัภำษำองักฤษดงันัน้ ในกรณีทีมี่
ควำมแตกตำ่งหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภำษำองักฤษ ให้ถือตำมต้นฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 
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(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรซึง่บริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรให้
สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

• ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ: 

ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ครบถ้วนเป็นไป
ตำมประกำศ ได้แก ่
1. ตรำสำรหนีใ้นประเทศ 
1.1 พนัธบตัร 
1.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III) 
1.4 ตัว๋แลกเงิน 
1.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ 
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 
2. ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตรำสำร Basel III) 
3. ตรำสำร Basel III 
4. ศกุกู 
ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) 
ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดงันี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ 
(2) อตัรำดอกเบีย้ 
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

• ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ : 

ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ 
ครบถ้วนเป็นไปตำมประกำศ ได้แก่ 
1. ตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 
1.1 พนัธบตัร 
1.2 ตัว๋เงินคลงั 
1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III) 
1.4 ตัว๋แลกเงิน 
1.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน 
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้ 
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้  
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 
2. ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุต่ำงประเทศ (ไม่รวมตรำสำร Basel III) 
3. ตรำสำร Basel III ต่ำงประเทศ 
4. ศกุกู 
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ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกต่ำงประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ในตำ่งประเทศ 
ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องมี underlying อย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงันี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ 
(2) อตัรำดอกเบีย้ 
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

• อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ: 

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่
ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต เว้นแต่ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทนุเป็นกำรเฉพำะดงัต่อไปนี ้

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุบริษัทจดักำรจะ
ลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย CIS ต่ำงประเทศ  โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่ 80% 

อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็นจ ำนวนร้อยละ 15.0 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษทัจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษทัจดักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพ่ิมอีก
ร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรซึง่เท่ำกบั 450 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำ 
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4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน : 

กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์ มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุ Schroder Asian 
Income Fund (กองทนุหลกั) มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (Active Management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ระยะเวลำกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผู้ลงทนุรับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำร
ลงทนุ (Total return) 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผู้ลงทนุได้รับรำยได้สม ่ำเสมอจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
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6. การจ่ายเงินปันผล 

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ช่ือย่อ รายละเอียด 
1. KFAINCOM-A ไม่จ่ำย 
2. KFAINCOM-R ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
- แบบอตัโนมตั ิ

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กำรรับซือ้คืนแบบดลุยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทนุ: 

ชนิดสะสมมลูคำ่ (KFAINCOM-A) : มี 

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (KFAINCOM-R) : มี 

บริษัทจัดกำรจะระบุวนัและเวลำท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนไว้ใน “หนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูลส ำคญั” ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยจะประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรโดยพลนั 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจดักำรเปิดให้บริกำรตำมที่ระบไุว้ใน “หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม” โดย
จะต้องสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนด ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวน
หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ ก ำหนด บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลูค่ำขัน้
ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
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บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน “หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม” ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนำคตได้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะไม่นับรวมวนัหยุดท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำร จัดกำร
กองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว 
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมในภำยหลงั โดยถือว่ำได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว 

ผู้ลงทุนที่ซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัท
ประกนัชีวิต โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม 

กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตัิ: 

ชนิดสะสมมลูค่ำ (KFAINCOM-A) : ไม่มี 

ชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ (KFAINCOM-R) : มี 

(1) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ ไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยถือว่ำ
บริษัทจัดกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและมอบหมำยให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิแล้ว ทัง้นี ้กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิดงักล่ำวจะท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ แต่
ละรำยลดลง 

(2) กำรพิจำรณำจ่ำยเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมตัิจำกกำรจ่ำยปันผลของกองทนุหลกัที่กองทนุไปลงทนุ หรือจำกก ำไรสทุธิและ/หรือก ำไรสะสมของกองทนุ 

(3) บริษัทจัดกำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม (1) ข้ำงต้น โดยท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิทกุรำยไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูค่ำ (KFCASH-A) (กองทนุปลำยทำง) หรือกองทนุรวมตลำดเงินอ่ืนภำยใต้กำรจดักำรกองทุน
ใดกองทุนหนึ่งโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีเ กิด
เหตุกำรณ์ที่กองทุนปลำยทำงประสบปัญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้เคร่ืองมือใดๆ ส ำหรับกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุน
ดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิและช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิดงักล่ำวด้วยวิธีกำรโอนเข้ำบญัชีเงินฝำก
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือน ำส่งเช็คทำงไปรษณีย์ หรือโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุ โดยถือว่ำบริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื อ้คืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ ที่มีรำยชื่อตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้นี  ้บริษัทจัดกำรจะจดัสรรกำร
ท ำรำยกำรตำมล ำดบัก่อนหลงัของวนัที่สัง่ท ำรำยกำร 

(5) บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้เม่ือสิน้วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจำกกองทุน และจะท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำที่กองทุนปลำยทำงในวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทุนปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลี่ ยน
หน่วยลงทนุจำกกองทนุต้นทำง ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน  บริษัทจัดกำร
จะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนด
ไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
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(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนื อกำรควบคุมของ
บริษัทจดักำร 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
ตำมข้อ 1. (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมอบหมำยให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั 

เง่ือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน  (US Person) 
และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำย
ให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 

ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้ และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก เป็นกำรชั่ วครำวหรือ
ถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับค ำสัง่ซือ้และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

2. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 

(ก) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

(ข) เพื่อรักษำผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้ 

(ค) บริษัทจัดกำรมีวตัถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกบั
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่ อยู่ในสหรัฐอเมริกำ 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น 

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะเห็นสมควรที่จะท ำ
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กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

4. บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผู้ลง ทุนที่ซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกค ำสัง่ดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกนั 

5. บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไ ม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่
ค ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่
ค ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิก ำรกองทุน ณ 
วนัที่ค ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิก ำรกองทุน ณ 
วนัที่ค ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะ เบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 
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ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป ฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.747 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม: 

(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำม
ทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม เสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
(4) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงทุนในหลกัทรัพย์ทัง้ในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดเ พื่อให้กองทุน
สำมำรถลงทนุในหลกัทรัพย์ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรได้ เป็นต้น 
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปีของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อย
ละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ไม่
เกินร้อยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปีค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ และประชำสมัพนัธ์ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจ
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ในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะ เวลำที่ใช้ในกำรตดัจ่ำยที่
เหมำะสม 
ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใช้จ่ำยใน 
ส่วนที่ยงัตดัจ่ำยไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 
(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป ฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

หมำยเหต ุ: 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
2. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดงันี ้
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุโดยตรง 
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆหรือหนังสือติดต่อ
กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นต้น 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำซือ้ขำย 
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2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใต้กำรบริหำรของบริษทั
จดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใต้กำรบริหำรของบริษทั
จดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บำท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : 50.0 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตามท่ีจ่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้ว่ำเป็น
ควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
ก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
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(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใช้บริกำรบตัร ATM ให้เป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไข
ที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด 
(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง 
(4) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

หมำยเหต:ุ 

1. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุและกำรสบัเปลี่ยนออก
จำกกองทนุ กบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะประกำศแจ้งทำงเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือน
ภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุตำมข้อ (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่
เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุตำมข้อ (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดย
สมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  

          1.1.1 ไม่เกินอตัรำที่ระบใุนโครงกำร      เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำ >  3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

          1.1.2 เกินอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร1 (มีกำรก ำหนดอย่ำงชดัเจนไว้
ในโครงกำรแล้วว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลกัษณะดงักล่ำวได้) 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร      บริษัทจดักำรต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร      เปิดเผย2 ให้ผู้ถือหน่วยทรำบล่วงหน้ำ > 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บเพ่ิมขึน้ 
และแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร     บริษัทจดักำรต้องขอมติ3 เพ่ือแก้ไขโครงกำร 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร      เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรเรียกเก็บ
ลดลง 

    2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุว้ในโครงกำร      ให้บริษัทจดักำรสำมำรถขอแก้ไขโครงกำร โดยให้ถือว่ำส ำนกังำน 
ก.ล.ต. เห็นชอบกำรแก้ไขโครงกำรในเร่ืองดงักล่ำว 
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หมายเหตุ: 

1 เทียบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเพ่ิมขึน้ 

2 กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถึง 

3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผู้ถือหนว่ยลงทนุ และกำรจดัประชมุผู้ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. ช่ือย่อ : KFAINCOM-A 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพ่ิมได้ไม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่ม
ระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ตำมที่บริษัท
จัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืน ที่บริษัท
จัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทุกค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจัดกำรได้รับมำ
ระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได้ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เ คร่ืองมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รับมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิ จำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำ ใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุน
ปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุ
รวม ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวม 
หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ 
และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
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3. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะท้อนต้นทนุในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทนุ
ในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ำมี) และสำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

4. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทุนอย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กองทุน
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบำงรำยไปยังผู้ถือหน่วยรำยที่
ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ liquidity fee บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุ
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing 

pricing): 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมูลประมำณกำร
ภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ต้นทนุ
ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยของกอ งทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณ
กำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำด
ของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรรวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทนุรวม 
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4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เคร่ืองมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสุดที่ระบุ
ไว้ในโครงกำร 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เคร่ืองมือ swing 
pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื อ้
หน่วยลงทนุที่ช ำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิ จำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใช้เฉพำะวันท ำกำรซือ้ขำยใดที่สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หกัด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำยที่
ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช้ swing pricing บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือ ได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ืน ทัง้นี ้
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กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้ นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ ำยกำรท ำ
ธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์
เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุน
รวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐำน และ/ หรือกำร
ประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบักำรใช้เคร่ือง มือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผู้ที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้
รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิ จำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กบัมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หกัด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้ำ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 
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4. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำยที่
ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ ADLs บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช้ Notice period ส ำหรับรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ล้ำนบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. ในกรณีที่มีกำรใช้ Notice period และมีเหตุที่ท ำให้ต้องใช้เคร่ืองมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสัง่ที่ได้จำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสัง่ที่ได้ตำมปกติในวนัที่ท ำรำยกำรด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลด Notice period ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทุกค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจัด กำรได้รับมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจัดกำรอำจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ได้ถกูน ำมำด ำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่ บริษัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
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2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้และก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ notice period บริษัทจัดกำรสำมำรถจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้อง
กบักองทนุปลำยทำงได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือ ได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันท ำกำร ในแต่ละรอบ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจัดกำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เน้นลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุได้ก ำหนดไว้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption 
Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุว้ในโครงกำร 

6. ค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค ำสัง่รับซื อ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 
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8. บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบเม่ือมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้ำ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่
เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสัง่โดยไม่ชกัช้ำ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เคร่ืองมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจั ดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำร
อำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่ำ 
จ ำเป็นต้องระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์ แล ะ
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ล งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้
(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(2) กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
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(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั 
2.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่ บริษัท
จัดกำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ว่ำด้วยกำร
ด ำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์  และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

2. ช่ือย่อ : KFAINCOM-R 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมูลค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพ่ิมได้ไม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่ม
ระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ตำมที่บริษัท
จดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่อง 
ทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทุกค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของเคร่ืองมือที่บริษัท
จดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได้ 
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เคร่ืองมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รับมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัส่วนกำรลงทนุ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ 
ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวมหรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ 
ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำร
ได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
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3.ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพ่ิมเติมจำกกำรปรับมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรกำรค ำนวณ
ที่สะท้อนต้นทนุในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สะท้อนต้นทนุในกำรซือ้
ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ำมี) และสำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

4. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทุนอย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กองทุน
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำยที่
ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวมกองทนุรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช้ liquidity fee บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือ หรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือ ได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมูลประมำณกำร
ภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ลงทุนหรื อกองทุนปลำยทำง 
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ต้นทนุ
ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุ น ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณ
กำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำด
ของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรท ำรำยกำรรวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 
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1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เคร่ืองมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสุดที่ระบุ
ไว้ในโครงกำร 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เคร่ืองมือ swing 
pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้
หน่วยลงทนุที่ช ำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิ จำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใช้เฉพำะวันท ำกำรซือ้ขำยใดที่สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หกัด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำยที่
ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช้ swing pricing บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกบักองทนุ
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือ ได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ืน ทัง้นี ้
กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้ นทุนและ
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ ำยกำรท ำ
ธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ต้นทุนในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์
เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุน
รวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐำน และ/ หรือกำร
ประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เคร่ืองมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผู้ที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้
รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิ จำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กบัมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (switch in) หกัด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) 
และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้ำ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก  ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวัตถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่ำงใด 
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5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบำงรำยไปยังผู้ถือหน่วยรำยที่
ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ ADLs บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทุน
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช้ Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช้ Notice period ส ำหรับรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ล้ำนบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 

1. ในกรณีที่มีกำรใช้ Notice period และมีเหตุที่ท ำให้ต้องใช้เคร่ืองมืออ่ืนด้วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสัง่ที่ได้จำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสัง่ที่ได้ตำมปกติในวนัที่ท ำรำยกำรด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ร่วมกบัเคร่ืองมืออ่ืน ได้แก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลด Notice period ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริ ษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทุกค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของเคร่ืองมือที่ บริษัทจัดกำรได้รับมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจัดกำรอำจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ได้ถกูน ำมำด ำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่ บริษัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้และก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุน



กองทนุเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคมัเฮดจ์                                                                            01/07/2022  Page 29 

รวม สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ notice period บริษัทจัดกำรสำมำรถจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้อง
กบักองทนุปลำยทำงได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 

ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือ ได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข : 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันท ำกำร ในแต่ละรอบ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจัดกำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เน้นลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุได้ก ำหนดไว้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุนเทียบกบัมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสัง่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate  

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption 
Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุว้ในโครงกำร 

6. ค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับค ำสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 

8. บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบเม่ือมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้ำ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่
เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ : 
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1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสัง่โดยไม่ชกัช้ำ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เค ร่ืองมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจัดกำรพิ จำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ : 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำร
อำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกองทนุหลกัหรือตำมข้อมูลที่ได้รับจำกกองทุนหลกั โดยใช้หลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์และ
เงื่อนไขของเคร่ืองมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมกองทุนหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือ รวมถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือหรือมีกำร
เพ่ิมเคร่ืองมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได้ 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของกำรใช้เคร่ืองมือได้จำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังท่ีรับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ 
จ ำเป็นต้องระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และ
ตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ (suspension of 
dealings) ได้ด้วยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏบิตัิตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั 
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2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จดักำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ว่ำด้วยกำร
ด ำรงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์ และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 1 วนัท ำกำร 

และประกาศภายใน : 2 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(1) มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 
(3) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
กองทนุมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตำมชนิด ดงันัน้ มลูค่ำหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอำจมีมลูค่ำไม่เท่ำกนั มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุ
รวมกนัจะเท่ำกบัมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุรวม ซึง่ผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรลงทนุจะถือเป็นประโยชน์ของกองทนุรวมและจะถกูปันส่วนตำมสดัส่วน
มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลูเกี่ยวกบั
รำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั 
(2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters 
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1) และ (2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำมเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ที่มีกำรเผยแพร่
ข้อมลูและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือประกำศที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทจดักำร 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 

กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดนัน้ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่
เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษทัจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุห้กองทนุไม่ได้รับข้อมลูรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทนุ
ของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิมลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะ
ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุ
ของกองทนุหลกั และประกำศข้อมลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิฯ 

การค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี : www.krungsriasset.com 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุและหรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยเร่ืองกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุหรือรำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
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ในกรณีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุ ของบริษัทจดักำร โดยเหตดุงักลำ่วส่งผล
ให้บริษัทจดักำรไม่ได้รับข้อมลูเกี่ยวกบัรำคำของทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุ หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำ
ขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน หน่วยลงทนุได้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏบิตัใิห้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบผำ่นช่องทำง ที่
เข้ำถึงได้ง่ำยและทัว่ถึง ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 
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ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพัน  

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 

898 PLOENCHIT TOWER 1ST-2ND ZONE A,12TH,18TH ZONE B FLOOR,PLOENCHIT ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขัดต่อ พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หนังสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือซักซ้อม
ควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 

1.1. ได้รับค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตัิกำรด้ำนงำนสนบัสนุน (back office) และงำนอ่ืนใดที่กฎหมำย ก.ล.ต.อนุญำตให้บริษัท
จดักำรมอบหมำยให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได้ 

1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพ่ือมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทนุ เช่น ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุ ที่ปรึกษำกำรลงทนุ ที่ปรึกษำ
กองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นีต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

1.4. รับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

1.5. ช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมที่
ระบไุว้ในโครงกำร 

1.7. กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้ว่ำมติดงักล่ำวไม่เป็นไปตำม 
ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 

1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลซุึ่งวตัถุประสงค์ของกองทนุ และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำรับผิดชอบ
ของบริษัทจดักำร 

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 

2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทุนรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2.1.3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนและมลูค่ำ
หน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 

2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร 

2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกกองทนุรวม" 
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2.1.6. จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2. กำรบริหำรกองทนุ 

2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใช้ควำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซ่ือสตัย์สจุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2. จดักำรกองทนุให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท ำไว้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจดักำร และน ำทรัพย์สินของกองทนุไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

2.2.4. จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรับช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์ 

2.2.6. จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย" 

2.2.7. เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลกัทรัพย์อยู่ ในเร่ืองที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2.2.8. ดแูล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและวิธีกำร
จ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ำมี) 

2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

2.2.11. จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทุนนัน้
ในแต่ละช่วงเวลำ 

2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมลู 

2.3.1. จัดท ำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำด้วยกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.3.6. จัดท ำรำยงำนโดยระบุชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมลูค่ำเกิน
อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้มี
มลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 

2.3.7. ส ำหรับกองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัสิน้ปีบญัชี 

2.3.8. ประกำศข้อมลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 

2.4. กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.4.1. จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ ลงทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้ 
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2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.4.3. ขำย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรับซือ้คืนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้คืน 
หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

2.5.1. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต.ก ำหนด 

2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดก ำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพันระหว่ำงผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่ชกัช้ำ 

2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้ องกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 

2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผูกพนั โครงกำรจดักำรกองทนุ กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือ
ค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรัพย์แห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นีใ้นกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผูกพนัหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำ
บริษัทจดักำรกองทนุ ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนกังำนหรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 

สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์” ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทนุ รับเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน 
เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทุน และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและหรือบญัชี
ทรัพย์สินของกองทนุ 
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(2) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 

(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร 

(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื ้อ
หลกัทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทุน โดยทนัทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับ
ข่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์และหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 

(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดสมุดทะเบียนงดรับลงทะเบียนกำรโอนหลกัทรัพย์หรือก ำลงัอยู่
ในระหว่ำงปิดสมุดทะเบียนงดรับลงทะเบียนกำรโอนหลกัทรัพย์ที่อยู่ในนำมกองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปั นผล และหรือ
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 

(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี และส่งให้แก่บริษัทจดักำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ดงัต่อไปนี ้

ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และ
อ่ืนๆ 

ข) จดัท ำบญัชีและรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้ 

ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุ 

ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณหน่วย
ลงทุนที่เพิ่มขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนและจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรได้ค ำนวณไว้และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่ำถกูต้องแล้ว 

(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพ ย์สิน
ตำมปกติท ำให้มลูค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำม
ค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วแต่กรณี ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำรจัดกำร และด ำเนินกำรแจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดท ำรำยงำนแสดงเหตุผลในเร่ืองก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 

(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็นผู้จัดหำในกำรจัดท ำรำยงำนทุกร อบปีบญัชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วนันับแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 60 วนันับแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แล้วแต่กรณี 

(11) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำร พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเคร่งครัด ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพ่ิมขึน้ในอนำคต หำก
บริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจัดกำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำย แก่กองทนุ
หรือไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องก ำกับดูแลอย่ำงใกล้ชิด พร้อมทัง้จัดท ำ
รำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ภำยใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 

(12) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพื่อประ โยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ 

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด 
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(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เม่ือเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ว หน้ำที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ช ำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก กองทุนกับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบตัิหน้ำที่ต่ำงๆ ดงันี  ้

ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 

ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช ำระบญัชีกระท ำ
กำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักล่ำว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ 

(15) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของโครงกำร
จดักำร 

(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์พ.ศ. 2535 

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำรด ำเนินกำ รดงักล่ำวรวมถึง
กำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจ
ใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะที่
เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักล่ำวมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจ 

ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะก ระท ำได้ต่อเม่ือได้รับ
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนัหรือน้อยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็นสำระส ำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจัดกำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำรเพิ่ม
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์และผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดังกล่ำว ผู้ ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่งตั ้งผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทั ้งหมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้
กำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คุณสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม” บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนัที่บริษัทจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำร
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ตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วให้บริษัทจัดกำรแจ้ง
กำรแก้ไขดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันับตัง้แต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน
เวลำก ำหนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันครบ
ก ำหนดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิม
โดยพลนั 

(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ให้กระท ำได้ต่อเม่ือบริษัทจัดกำร
ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ 

หำกเป็นกรณีที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
โทรศพัท์ 02-626-4537 

และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนญุำต และ/หรือศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

ท่ีอยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ท่ีปรึกษาการลงทุน : - 

8. ท่ีปรึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker - 

13. สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 
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ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่ เปิดบญัชีกองทนุไว้ในกรณีที่ผู้ รับ
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผู้โอนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้ 

(2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย” 

(3) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน 

(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหน่วยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ" 

นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทุน ภำยใน  7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับ
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมีผู้
ถือหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวได้เต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ “กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลปร ะโยชน์ เม่ือผู้ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำรและ 
เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 

(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุให้
บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รับอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดักำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ 
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(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สินทัง้
ปวงของกองทุนดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นต้องมีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสี ยงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 

(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผู้ เอำประกันในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยล งทนุ
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรได้รับค ำสัง่ขำยคืนและได้ท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนนีเ้พียงอย่ำงเดียว  เนื่องจำกบริษัท
ประกันชีวิตจะท ำหน้ำที่เป็นตัวแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสัง่ซือ้และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิวิตโดย ไม่
เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรได้รับข้อมลูกองทนุอำจล่ำช้ำกว่ำได้รับจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นต้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกวำ่ส่วนของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนดิต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนับริษัทจดักำรหรือ
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำ
ขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(2.1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงค์จะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงิน
ที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และบริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email 
address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
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กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรส่งมอบหนัง สือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่ง
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำรหรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่ำว สำมำรถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได้ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็นสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

ข้อก ำหนดส ำหรับกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ: 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัง่ซือ้/ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน  (confirmation 
note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่สัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี  ้บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนั
กำรสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่สัง่ซือ้
หรือขำยคืนดงักล่ำว 

(2.2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เม่ือบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้รับค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้ รับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 

บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ื อบริษัทจัดกำร
ได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่ำ
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของกองทุน
และให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถู กต้องเม่ือ
รำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็นหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(3.1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(3.2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่ง
ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้ 

หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำข้อมลูดงักล่ำวถกูต้อง 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจดักำรได้รับมติ
พิเศษให้ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำ หนด โดย
บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึง่ขัน้ตอนที่ก ำหนดต้องสำมำรถปฎิบตัิได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทกุรำย 

กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรก องทุนรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำให้ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุน
สถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุ้นระยะยำวที่ 
จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผู้ถือหน่วยล งทุนเพียงรำยเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวได้เต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ด ำ เนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินัน้เสียไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ (มติของผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุ ซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ก ำหนดไว้ในข้อผูกพั น หรือที่
ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้วให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนีด้้วย 
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(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนว นหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไปตำม และไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพนัส่วนที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่  
ทน. 19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนัและข้อก ำหนดเกี่ยวกบั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญักำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนั
เม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือห น่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ โดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ 
รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั พร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ พร้อมกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ถอืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 

19. การเลิกกองทุนรวม 

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1 หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมีมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้

(1) จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
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2. เม่ือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระท ำกำ รหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน 
3. เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดขอ งโครงกำร
จดักำรให้เลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำ 
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้

1. ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 

2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 
(ข) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ค) แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซต์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

3. จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตุให้เลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพ่ือ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

4. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน 
และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

20. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 

บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรช ำระบญัชีโดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรรวบรวมทรั พย์สิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทุน
รวมให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
ณ วนัเลิกโครงกำร 

เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอนทรัพย์สิน
คงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร
ไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนัน้ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่ำงอ่ืน บริษัท
จัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็นภูมิล ำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้น ำทรัพย์ดงักล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนักงำนวำงทรัพย์ และด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้ 

โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ว ยลงทุนกับบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 


