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ส่วนท่ี 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Good Life Fund 

ช่ือย่อโครงการ : KFGOOD 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลำยครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : 

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ เช่น 
กรณีเกิดเหตกุำรณ์ที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทนุของกองทนุซึง่พิจำรณำแล้วอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้ลงทนุในระยะยำวได้เป็นต้น โดย
บริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำย
หน่วยลงทนุนัน้ และให้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว
ได้อนัเนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึง
วนัที่ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน 

(2) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้จ ำนวนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้
กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
สดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวได้อนัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพ่ือส่งเสริมกำรลงทนุในตลำดทนุและ/หรือตลำดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม โดยจะระดมเงินทนุจำกผู้ลงทนุทัว่ไปและสถำบนัตำ่งๆ ไปลงทนุ
ตำมนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตรำสำรทนุ 
- ตรำสำรหนี ้
- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์/REITs 
- กองทนุรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
- หน่วย private equity 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน 

สดัสว่นกำรลงทนุ : ไม่ก ำหนด 
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การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี ้

สดัสว่นกำรลงทนุ : ไม่ก ำหนด 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs 

สดัสว่นกำรลงทนุ : ไม่ก ำหนด 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 

สดัสว่นกำรลงทนุ : ไม่ก ำหนด 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วย private equity 

สดัสว่นกำรลงทนุ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : 

- กองทนุรวมที่มีนโยบำยเปิดให้มีกำรลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภำยใต้ บลจ. เดียวกนั 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกิน ร้อยละ 79.0 ของ NAV 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทนุจะพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกนั ดงัต่อไปนี ้
1. กองทนุจะลงทนุในตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ และอำจจะลงทนุในตรำสำร Basel 
III หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือหน่วย CIS ของกองทนุรวมตรำสำรหนี ้
2. กองทนุจะลงทนุในตรำสำรทนุ ได้แก่ หุ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) ที่อ้ำงอิงกบัผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้ำงต้น โดยให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจด
ทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ดงักล่ำว และ/หรือ อำจมีกำรลงทนุในหน่วย property หรือหน่วย infraที่จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจท ำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำก
กำรซือ้ขำยใน SET) โดยให้รวมถึงหน่วย property หรือหน่วย infra ที่อยู่ในระหว่ำงIPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับ
ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรืออำจลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมตรำสำรทนุ 
3. กองทนุอำจจะลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (Non - investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้รับกำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำรดงักล่ำวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
และอำจลงทนุในตรำสำรทนุของบริษทัที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง 
(Structured note) โดยให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
4. กองทนุอำจจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยกำรลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่ำวต้องอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทัง้นี ้กองทนุปลำยทำงจะไม่สำมำรถลงทนุย้อนกลบัในกองทนุต้นทำง (Circle investment) และกองทนุปลำยทำงจะไม่
สำมำรถลงทนุต่อในกองทนุอ่ืนภำยใต้บริษัทจดักำรเดียวกนัอีก (Cascade investment) 
5. กองทนุอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management) ซึง่รวมถึง
กำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิง
กบัรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ และ/หรือสญัญำฟิวเจอร์ เป็นต้น 
6. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ กองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ
เกือบทัง้หมด โดยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ 
7. ส่วนที่เหลืออำจจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้ลงทนุได้ 
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8. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมด้วย ทัง้นี  ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั 
(8.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(8.2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุเนื่องจำกได้รับค ำสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้ต้อง
ไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 30,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 3,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซ้อน 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 
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วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท ำกำร 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจดักำรเปิดให้บริกำรตำมที่ระบไุว้ใน “หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม” 
โดยบริษัทจดักำรจะระบวุนัและเวลำท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไว้ใน “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญั”  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนด และในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหนว่ย
ลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำ หรือในกรณีทีจ่ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน “หนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม” ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนำคตได้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ท ำรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมในภำยหลงัโดยถือว่ำได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน : 
กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนบริษัทจดักำร
จะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ : 
1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูต้องต่ำงจำก
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถูกต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่้ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักล่ำวด้วยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั 
(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล 
ผลประโยชน์ตำมข้อ 1. (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
นัน้ โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสัง่ขำยคนืก่อนหลงั 

เง่ือนไขและข้อจ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ 
จะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่ 
นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

เงื่อนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้ และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวหรือ
ถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับค ำสัง่ซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้อง และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
2. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 
(ก) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
(ข) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้ 
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกบั
หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ 
รวมถงึกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหน่ำยหนว่ยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.0825 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่
ค ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่ำ
หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้ 
จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 
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ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 
ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม: 
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
(4) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ ในช่วงเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำมที่จ่ำยจริง 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้
(5.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 1.0700 
ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 
(5.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 
1.0700 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม 

ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใช้จ่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 

(6) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุ เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนนิกำรของกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ซึง่จะเรียกเก็บในอตัรำไม่ 
เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูล 
ผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ซึง่ได้แก่ 
(6.1) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบัโอน/จ่ำย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นต้น 
(6.2) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรใช้หรืออ้ำงอิงดชันีหลกัทรัพย์ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และ/หรือเคร่ืองหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ ของผู้ค ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) ซึง่รวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หรือข้อมลูอ่ืนใด จำก 
service provider เป็นต้น 
(7) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดัง 
กล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้ 
จ่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

หมำยเหต ุ: 

1. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ดงันี ้
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิละข้อมลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องกับกองทนุโดยตรง 
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผู้ถือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นต้น 
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำทีร่วมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
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3. หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรเดียวกนั (กองทนุปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร
ซ ำ้ซ้อนกบักองทนุปลำยทำง เช่น หำกกองทนุต้นทำงมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้ำนบำท และจดัสรรกำรลงทนุไปยงักองทนุปลำยทำงจ ำนวน 100 
ล้ำนบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรจำก (1) เงินลงทุน 900 ล้ำนบำท ในอตัรำที่กองทนุต้นทำงก ำหนด และ (2) เงินลงทนุ 100 
ล้ำนบำทในอตัรำที่กองทนุปลำยทำงก ำหนด เป็นต้น 

8.3 ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จำกกองทนุรวมภำยใต้บริษัทจดักำร 

เดียวกนั และจำกบริษัทจดักำรอื่น 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวม 

ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เงื่อนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 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) : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตำมที่จ่ำยจริง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ : 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้ว่ำ
เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใช้บริกำรบตัร ATM ให้เป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำก ำหนด 
(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง 
(4) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (Brokerage fee) : 
(5.1) เม่ือมีกำรสัง่ซือ้หรือสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
(5.2) เม่ือมีกำรสัง่ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ที่เรียกเก็บจำกผู้ท ำรำยกำร เม่ือมีกำรสัง่ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกดงักล่ำว กองทุนจะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนี ้โดยค ำนวณจำกมลูค่ำหน่วยลงทุน และน ำเข้ำกองทนุ ทัง้นี ้อตัรำค่ำใช้จ่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกบริษัทนำยหน้ำซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ (Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง 

หมำยเหต ุ: 

(1) ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนเข้ำ
กองทนุ และค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นออกจำกกองทนุ กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี 
(3) ค่ำปรับกรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) จะเรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ ใน
กรณีขำยคืนหนว่ยลงทนุทีล่งทนุเป็นระยะเวลำไม่ถึง 180 วนั 
(4) หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรเดียวกนั (กองทุนปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซ ำ้ซ้อนกบักองทนุปลำยทำง เช่น หำกกองทนุต้นทำงมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้ำนบำท 
และจดัสรรกำรลงทนุไปยงักองทนุปลำยทำงจ ำนวน 100 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ หรือค่ำธรรมเนียมกำรรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกเงินลงทนุ 1,000 ล้ำนบำท ในอตัรำที่กองทนุต้นทำงก ำหนดเท่ำนัน้ โดยกองทนุปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
ขำยหน่วยลงทนุ หรือค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกกองทนุต้นทำงเพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทุนเป็น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมข้อ (1) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกิด
ค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมข้อ (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนด
โดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย 
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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 เกินอัตรำที่ระบุไว้ในโครงกำร1 (มีกำรก ำหนดอย่ำง
ชัดเจนไว้ในโครงกำรแล้วว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดงักล่ำวได้) 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร      บริษัทจัดกำรต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 
15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัรำที่ระบไุว้ในโครงกำร      เปิดเผย2  ให้ผู้ ถือหน่วยทรำบล่วงหน้ำ > 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

และแจ้งให้ส ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร     บริษัทจดักำรต้องขอมติ3  เพ่ือแก้ไขโครงกำร 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร      เปิดเผย2  ให้ผู้ ลงทุนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเรียกเก็บ

ลดลง 

    2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุว้ในโครงกำร      ให้บริษัทจัดกำรสำมำรถขอแก้ไขโครงกำร โดยให้ถือว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. 
เห็นชอบกำรแก้ไขโครงกำรในเร่ืองดงักล่ำว 

หมายเหตุ: 
1 เทียบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเพิ่มขึน้ 
2 กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถึง 
3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผู้ถือหนว่ยลงทนุ และกำรจดัประชมุผู้ถือ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือกำรก ำหนดให้ผู้ลงทนุเป็นผู้ รับภำระค่ำใช้จ่ำย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนท่ีไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาท่ีก าหนด (liquidity fee) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข: 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกและ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผล
เร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำขำ่ยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ข้อสงวนสิทธ์ิ: 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพ่ิมได้ไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรับ
เพ่ิมระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ตำมที่
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บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำขำ่ยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำร
ได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 
2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑ์และ/หรือเง่ือนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได้ 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รับมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอ่ืนใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ: 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สนิ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัส่วนกำรลงทนุ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ
หรือกองทนุปลำยทำง ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำย
ของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำร
ภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 
3. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเกบ็ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรับมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิด้วยสตูรกำร
ค ำนวณทีส่ะท้อนต้นทนุในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีส่ะท้อน
ต้นทนุในกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs)(ถ้ำมี) และสำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง
อ่ืนได้ 
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทนุ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้เคร่ืองมือนีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุทีย่งัคงลงทนุในกองทนุต่อไปเคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำง
ผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่ำงใด 
5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำย
ที่ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการค านวณท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข: 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุเป็น
ส ำคญั 
2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึง่บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำร
ภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทนุและคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
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ไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัสว่นกำรลงทนุ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ลงทนุหรือกองทนุ
ปลำยทำง ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุ
รวม ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำสำรอนพุนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุ
รวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 
3. Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลู
ประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทนุรวมสภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำร
ลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ใน
อนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดักำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกบั 
เคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ: 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอ่ืนใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่
ระบไุว้ในโครงกำร 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรใช้เคร่ืองมือ swing pricing ในวนั
ท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เคร่ืองมือ 
swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ: 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
2. ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใช้ partial swing pricing จะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดทีส่ดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูคำ่กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด 
3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำย
ที่ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีสะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข: 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทัจดักำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอื่น 
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ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ 
ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรัพย์สิน 
ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสดัสว่นกำรลงทนุ ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรัพย์ที่ลงทนุหรือกองทนุปลำยทำง ต้นทนุและค่ำใช้จ่ำย
กำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ต้นทนุในกำรปรับใช้ตรำ
สำรอนพุนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุ 
3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวข้องกบัสภำพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐำน และ/หรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดักำรจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ: 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs และ
บริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ในวนัท ำกำร
นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีไ่ด้ด ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกบักำรใช้เคร่ืองมือ ADLs ใน
วนัท ำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซือ้หน่วย
ลงทนุที่ช ำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นัน้ ไม่ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผู้ที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อก ำหนดเพ่ิมเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ หรือขำยคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้ในโครงกำรโดยบริษัทจดักำรจะ
เปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้
เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 
5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ: 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดทีส่ดัสว่นของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบ
กบัมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนดโดยที่มลูคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ 
ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
(redemption) และหกัด้วยมลูคำ่กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (switch out) 
ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้
(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้ำ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 
(2) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกซึง่บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บได้จะน ำกลบัเข้ำกองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เคร่ืองมือนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือบรรเทำผลกระทบ
ทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผู้ถือหน่วยทีย่งัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เคร่ืองมือนีไ้ม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนให้กองทนุแต่อย่ำงใด 
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5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้เคร่ืองมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผู้ถอืหน่วยบำงรำยไปยงัผู้ถือหน่วยรำย
ที่ท ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

- การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาท่ีต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทนุรวมทัว่ไป 

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1000000.00 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 และมีเหตทุี่ท ำให้ต้องใช้เคร่ืองมืออ่ืนด้วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสัง่ที่ได้จำก Notice period 
นัน้เช่นเดียวกบัค ำสัง่ที่ได้ตำมปกติในวนัที่ท ำรำยกำรด้วย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ร่วมกับเคร่ืองมืออ่ืน 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 ำหนด
ไว้ในโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษทัจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนี ้ให้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำรที่เข้ำขำ่ยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 
3. บริษัทจดักำรอำจให้ผู้ถือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ยงัไม่ได้ถกูน ำมำด ำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ: 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้และก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทัจดักำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมลูประมำณกำรภำยใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำได้เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของ
กองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรัพย์ที่กองทนุถือครอง พอร์ตกำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำ
รำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุและแนวโน้มกำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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หลกัเกณฑ์และเง่ือนไข: 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณทีบ่ริษัท
จดักำรก ำหนด 
2. บริษัทจดักำรจะก ำหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ในแตล่ะรอบ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจดักำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เน้นลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุได้ก ำหนดไว้ 
3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเข้ำ (switch in) หกัด้วยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัด้วยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (switch out) 
4. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัสว่น (pro-rata basis) ของค ำสัง่รับซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช้ Redemption Gate 
5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกตำ่งกนัได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ 
Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุว้ในโครงกำร 
6. ค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค ำสัง่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสัง่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เว้นแต่กรณีที่กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกวำ่ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 
8. บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกัช้ำ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใช้เคร่ืองมือนีใ้ห้รวมทกุค ำสัง่ท ำรำยกำร
ที่เข้ำข่ำยตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของเคร่ืองมือที่บริษัทจดักำรได้รับมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 
9. ในกรณีที่มีกำรใช้เคร่ืองมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได้ 

ข้อสงวนสิทธ์ิ: 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate 
ขัน้ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษทัจดักำรก ำหนด 
2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้ 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหวำ่งกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุในส่วนที่เหลือได้ 
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่ค้ำงอยู่ในรำยกำร และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสัง่โดยไม่ชักช้ำ 
4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำข้อมลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เคร่ืองมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำและรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เคร่ืองมือแม้ว่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเข้ำหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขกำรใช้เคร่ืองมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงูสดุของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใช้เคร่ืองมือ: 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใช้เคร่ืองมือนี ้
2. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดักำร
อำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ 

- 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 
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บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้วหรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension 
of dealings) ได้ด้วยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึง่ไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ก ำหนด 
1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดงันี ้
(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(2) กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย 
(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏบิตัิตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั 
2.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จดักำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ว่ำด้วยกำร
ด ำรงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์ และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร 
3.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงซึง่บริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(ก) มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำ
ระยะเวลำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึง่กองทนุรวมเปิดให้รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและ 
สมเหตสุมผลว่ำกำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มี 
คณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : ค ำนวณของทกุสิน้วนัท ำกำร 

และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี  ้
(1.1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั 
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters 
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ข้อมลูและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทจดักำร 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
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ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุและหรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยเร่ืองกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุหรือ
รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 

ในกรณีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของบริษัทจัดกำร โดยเหตุ ดงักล่ำว
ส่งผลให้บริษัทจัดกำรไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรำคำของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มู ลค่ำหน่วย
ลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน หน่วยลงทนุได้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏิบตัิให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ผ่ำนช่องทำง ที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทัว่ถึง ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 
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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 

บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 

1.1. ได้รับค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกีย่วกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรด้ำนงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต.อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได้ 

1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทนุ เช่น ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดต่อกบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ที่
ปรึกษำกองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นีต้ำมที่บริษทัจดักำร
เห็นสมควร 

1.4. รับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

1.5. ช ำระค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 

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

1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตัิตำมมตขิองผู้ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้ว่ำมติดังกล่ำวไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 

1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจดักำร 

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทัจดักำร 

บริษัทจดักำรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 

2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

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

2.1.3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 
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2.1.4. เเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกกองทนุรวม" 

2.1.6. จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2. กำรบริหำรกองทนุ 

2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใช้ควำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรอบคอบระมัดระวงั 

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. จดัให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย" 

2.2.7. เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู่ ในเร่ืองที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

2.2.8. ดแูล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม 

2.2.9. พจิำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ำมี) 

2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

2.2.11. จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ 

2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมลู 

2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำด้วยกำรบญัชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทนุตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวให้แก่
ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 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 ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 

2.3.7. ส ำหรับกองทนุเปิดจดัท ำหนงัสอืชีช้วนใหม่ ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัช ี

2.3.8. ประกำศข้อมลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 
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2.4. กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.4.1. จดัให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมลูที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ลงทนุตรวจดู
หรือร้องขอได้ 

2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.4.3. ขำย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4. จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทนุ 

2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 

2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรับซือ้คืนด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถัด
จำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แล้วแต่กรณี 

2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

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

2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัช้ำ 

2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักำรจัดกำร
กองทนุรวม 

2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุ กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรัพย์แห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นีใ้นกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้ง
กบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุ ได้ปฏบิตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว 

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : - 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนกังำนหรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ซึง่รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ช่ือ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
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สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำรข้อ "ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์" ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. 

2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(1) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ
หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรัพย์ดงักล่ำว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรโดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร 
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุผู้ถือหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์และหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทนุ
เพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำประชมุผู้ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 
(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งให้แก่บริษทัจดักำร 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผลดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ 
ข) จดัท ำบญัชแีละรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้ 
ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุ 
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ 
(7) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สิน มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุ
ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่ำถกูต้องแล้ว 
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
ตำมปกติท ำให้มลูค่ำทรัพย์สนิไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ หรือ
ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน แล้วแต่กรณีตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจ้งกำรเลื่อนก ำหนด
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเร่ืองก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 
(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งให้บริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แล้วแต่กรณี 
(11) ดแูลให้บริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเคร่งครัดหำกบริษัทจดักำรมิได้
ปฏิบตัิตำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 
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(12) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ 
(13) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด 
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแล้ว หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิหน้ำที่ต่ำงๆ ดงันี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 
ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัช้ำ 
(15) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึง่เป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจดักำร 
(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็น เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่่อไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักล่ำวมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ 
ต่อเม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกล่ำวลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงทีจ่ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 
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(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วให้บริษัทจดักำร
แจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้อง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ 

สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม : 

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316 

และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ 
ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
ที่บริษัทจดักำร และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ 

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 ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" 

 

 



กองทนุเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์                                                                               01/07/2022  Page 23 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุ
ให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

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

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผู้โอนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้ 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน” 
(3) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ" นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอน
หน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอน
หน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐ 
อเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรได้ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักลำ่ว 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ : 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำร 
ที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : 

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ 
(3) กำรร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรัพย์สินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นต้องมีกำรประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบกำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์
ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่
ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกวำ่ส่วนของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถอืหน่วยลงทนุร่วมกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้ ขำยคนื หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือ
ติดต่อ (email address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดย
ถือว่ำหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักล่ำว สำมำรถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได้ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation 
Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำร
หรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 
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บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถัดจำกวนัที่
ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็นหนงัสือรับรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่ได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ
โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่
ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้ 

หำกปรำกฏข้อผดิพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำข้อมลูดงักล่ำวถกูต้อง 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุตกลงรับช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจดักำร
ได้รับมติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตำมประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึง่ขัน้ตอนที่ก ำหนดต้องสำมำรถปฎบิตัิได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุทกุรำย 

กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุ ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : - 

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

ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
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บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุ
สถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตนิัน้เสียไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุ ซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ นอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อ
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้วให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด
ที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : - 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำม และไม่ขดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ให้ถือว่ำข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนัและข้อก ำหนด
เกี่ยวกบั กำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
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กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ โดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบั 
ตรำบริษัท (ถ้ำมี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ถือ 
หน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนั พร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุ พร้อมกับ 
กำรส่งรำยงำนประจ 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. หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือมีมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นดงันี ้
(1) จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุในกรณีที่บริษัทจดักำร กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน 
3. เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของโครงกำร
จดักำรให้เลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏว่ำ 
(1) มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
5. มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมข้ำงต้น จะไม่น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
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6. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เม่ือปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตสุมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 5. และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้

1. ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
2. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 
(ข) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ค) แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
3. จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้เพ่ือ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
4. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 3. ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

20. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน 

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร 

เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ หรือในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะได้น ำทรัพย์ดงักล่ำวไปวำงทรัพย์ ณส ำนกังำนวำงทรัพย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้ 

โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ 
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนั 
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 


