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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควิตีเ้พ่ือการออม 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri China A Shares Equity SSF 

ช่ือย่อโครงการ : KFACHINSSF 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิารขายหน่วยลงทุน เช่น กรณีเกิด
เหตกุารณท์ี่มีผลกระทบในทางลบต่อการลงทนุของกองทนุซึ่งพิจารณาแลว้อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทนุในระยะยาวได ้เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการ
จะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักล่าวภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ยตุิการขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
และใหก้ารอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัทีแ่จง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและ
ผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่
วนัที่การอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผดิ
ของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช  าระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุจนครบถว้น 

(2) ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าไม่มีตราสารทีส่ามารถลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดัการจะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จาก
เงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสดุทา้ยของการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักลา่วไดอ้นัเนื่องจากความผิดของบริษัท
จดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช  าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจน
ครบถว้น 

(3) การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทนุเกี่ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม และซือ้
หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาการใชส้ทิธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนดจึงเป็นผูมี้สทิธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีโดยน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์างภาษีตามเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้ือหนว่ยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีและจะตอ้งช าระ
คืนเงินภาษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพากร 

อย่างไรก็ดี เม่ือสิน้สดุระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการใหส้ิทธิประโยชนท์างภาษีแกผู่ล้งทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออมแลว้ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายกองทนุเพ่ือการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบ
ล่วงหนา้ทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

เพ่ือส่งเสริมการออมในระยะยาวของผูล้งทนุ โดยระดมทนุจากผูล้งทนุทั่วไปและน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีนโยบาย
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียนหรือซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในประเทศจีน เพ่ือโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบันโยบายการลงทุนของ
กองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ การเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได ้
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2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทนุรวมเพ่ือการออม 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) 

ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขาย : ลกัเซมเบิรก์ ( LUXEMBOURG ) 

เป็นกองทุน UCITS 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก าหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ช่ือ UBS (Lux) 
Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) (“กองทนุหลกั”) ซึ่งมีนโยบายลงทนุในหุน้ A-shares ของจีน ที่จดทะเบียนหรือซือ้
ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศจีนไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยเ์ซ่ียงไฮ ้และตลาดหลกัทรพัยเ์สินเจิน้ ทัง้นี ้กองทนุหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งอยู่ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในสกลุเงินหยวนของประเทศจีน ทั้งนี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลาร ์ฮ่องกงดอลลาร ์ยโูร หรือสกลุเงินอ่ืนใดในภายหลังก็ได ้โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดัการจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะติดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

อนึ่ง กองทนุหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทนุ
อาจมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของนโยบายการจดัสรรก าไร/ผลตอบแทน คา่ธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจดัการจะพิจารณา
เลือกลงทนุใน Class P - acc (เป็น Class ที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุทั่วไป ซึ่งท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั และไม่มีการจ่ายเงินปัน
ผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
ของกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยจะติดประกาศ
ไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง (รายละเอียดของประเภทของ Share 
classes สามารถดเูพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจากเว็บไซตข์องกองทนุหลกั) 

2. เงินลงทนุส่วนที่เหลือทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารหนี ้เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารทนุ ทัง้นี ้
กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non - investment Grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัสว่นการลงทนุในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และอาจลงทนุในตรา
สารทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ทัง้นีก้องทนุจะไม่ลงทนุในตราสารทีมี่สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง 
(Structured note) 

3. บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทั
จดัการ ซึ่งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศ
ที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแตล่ะขณะอย่างไรก็ดี กองทนุอาจมีสดัส่วนการลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่อนัเนื่องจากการไม่ไดร้บัทราบขอ้มลูการลงทนุในทนัที หรือสาเหตอ่ืุน
ใดที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ โดยมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหาผลตอบแทน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในสญัญาซื ้อขาย
ล่วงหนา้โดยพลนันบัแต่วนัที่รบัทราบขอ้มลู เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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4. กองทนุไทยและ/หรือกองทนุหลกัอาจจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management) ซึ่งรวมถึงการป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การท าสญัญาสวอปและ/หรือ
สญัญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และ
ปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ีล่งทนุ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงกบัดชันีอา้งอิง การคาดการณ์
เหตกุารณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัของกองทนุ และค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

5. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ UBS (Lux) Investment SICAV - China A 
Opportunity (USD) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่าวไม่เป็นไป
ตามที่คาดไว ้หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระท าผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้าร
ลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ UBS (Lux) Investment SICAV - China A 
Opportunity (USD) ไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บรษิัทจดัการยงัด าเนินการบรหิารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควิตีเ้พ่ือการออม 

เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 5. ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักลา่วจะตอ้งมีนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควิตีเ้พ่ือการ
ออม และมีคณุสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท UBS Fund 
Management (Luxembourg) S.A. หรือไม่ก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ย
เงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควิตีเ้พ่ือการออม โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะ
ด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของ
กองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีการ
ด าเนินการดงักลา่ว บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายโดยเรว็ และประกาศไวท้ีส่  านกังานของ
บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

6. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

(1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั 

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกันัน้ 

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี  ้

(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการของบริษัทจดัการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยรวม ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหตุ 

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแตว่นัที่มีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรากฏเหต ุ

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ยอย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตาม
ขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

7. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ลงทนุ
ได ้

8. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่
ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถานการณต์ลาด โดยเป็นไป
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เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลา่ว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการและเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้
มี) 

9. ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นีโ้ดยจะค านึงถงึ
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(3) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทุนทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่า 10 วนัท าการ 

สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน: UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) 

ลักษณะเฉพาะของ Class P-acc  : (1) เป็น Class ที่เสนอขายใหก้บันกัลงทนุทั่วไป 
(2) ท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วันทีเ่สนอขายกองทุน: 29 พฤศจิกายน 2556 

วันท าการซือ้ขาย : ทกุวนัท าการซือ้ขายของกองทนุ 

วัตถุประสงค ์และนโยบายการ
ลงทุน: 

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อบรรลุผลก าไรส่วนเกินทุนและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และจะ
พิจารณาถึงความปลอดภยัของเงินทนุและสภาพคล่องของทรพัยส์ินอย่างเพียงพอ 
กองทนุจะลงทนุอย่างนอ้ยรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุในตราสารทนุ และตราสารทนุอ่ืนที่น่า 
สนใจ ของบริษัทที่มีภมิูล าเนาหรือประกอบกิจการหลกัอยู่ในประเทศจีน และ/หรือหลกัทรพัยท์ี่เป็น 
ส่วนประกอบของดชันีชีว้ดั MSCI China A Onshore ซึ่งส่วนใหญ่น าไปลงทนุในหุน้ A-shares ของจีน โดย 
ลงทนุในสกลุเงินหยวนของประเทศจีนเป็นหลกั (ต่อไปนีเ้รียกว่า “หุน้ A-shares”) หุน้ A-shares จะท าการ 
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศจีน ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยเ์ซ่ียงไฮ ้และตลาดหลกัทรพัยเ์สินเจิน้ 

ตัวชีวั้ด (Benchmark): MSCI China A Onshore ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั 

อายุโครงการ: ไม่ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน: UBS Europe SE, Luxembourg Branch 

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
www.ubs.com/luxembourgfunds 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (Class P - acc) 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 1.60% 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ 0.47% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม รวมกนัทัง้หมด  2.07% 

* กองทนุหลกัจะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจดัการตามอตัราที่ตกลงกนัระหว่างบริษัทจดัการและกองทนุหลกั ใหแ้ก่กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ค
วิตีเ้พ่ือการออม โดยเก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควิตีเ้พ่ือการออม 
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ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

1. ความเส่ียงด้านตลาด 

การลงทนุของบริษัทจดัการกองทนุจะขึน้อยู่กบัความผนัผวนของตลาดและความเสี่ยงจากตราสารทนุหรือตราสารหนีท้ี่ลงทนุ ซึ่งไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่
จะเพิ่มมลูค่า และราคาหุน้อาจลดลงหรือเพ่ิมขึน้ได ้ดงันัน้นกัลงทนุอาจไม่ไดเ้งินลงทนุคืนเท่ากบัจ านวนเงินที่ลงทนุในครัง้แรก แมว้่าผูจ้ดัการกองทนุจะ
หาทางในการจ ากดัความเสี่ยงที่เกิดขึน้จากการเคลื่อนไหวของตลาด แต่ก็ไม่มีอะไรรบัประกนัไดว้่ากลยทุธน์ีจ้ะประสบความส าเรจ็เสมอไป 

2. ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

กองทนุอาจมีการลงทนุในสกลุเงินที่แตกต่างกนั ซึ่งจะออกจ าหน่ายและรบัซือ้คืนในสกลุเงินนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจมีการลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละ
การลงทนุอ่ืนๆ ที่อยู่ในสกลุเงินอ่ืนไดด้ว้ย มลูค่าของทรพัยส์ินที่ลงทนุอาจไดร้บัผลกระทบในทางบวกหรือทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงิน 
และมีความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บรษิัทอาจจดัใหมี้การป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนแต่ก็ไม่สามารถรบัประกนัไดว้า่
กลยทุธด์งักลา่วจะป้องกนัการขาดทนุได ้ผูส้นใจลงทนุที่มีทรพัยส์ินและหนีส้นิส่วนใหญท่ี่อยู่ในสกลุเงินอ่ืน ควรค านึงถึงความเสี่ยงจากการขาดทนุ
เนื่องจากความผนัผวนของมลูค่าระหวา่งสกลุเงินอา้งอิงของกองทนุกบัสกลุเงินอ่ืนๆ ดงักล่าว 

3. ความเส่ียงด้านตลาดของจีน 

การลงทนุในตลาดหุน้จีนมีความเสี่ยงเกี่ยวกบัการลงทนุในตลาดเปิดใหม่ตามที่พบไดท้ั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะในตลาดหุน้จีน การปฏิรูปเศรษฐกิจของ
จีนที่ตอ้งมีการปรบัปรุงแกไ้ข ซึ่งอาจไม่ใหผ้ลดีต่อการลงทนุในต่างประเทศของบริษัทรว่มทนุในจีนหรือหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนเช่น หุน้ A-shares ของจีน 

การลงทนุในกองทนุไม่ใช่เงินฝากธนาคารและไม่มีการรบัประกนัว่าจะมีการช าระคืนเงินลงทนุเริ่มแรก ก าไรจากการลงทนุอาจมีผลกระทบในทางตรงกนั
ขา้มหากสภาพเศรษฐกิจจีนหรือตลาดโลกเลวรา้ยขึน้ ปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายการปกครองของรฐับาลจีน นโยบายการคลงัอตัราดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ 
ความเชื่อมั่นของนกัลงทนุ การใหส้ินเช่ือและตน้ทนุในการขอสินเช่ือ สภาพคลอ่งของตลาดการเงินของจีน และระดบัความผนัผวนของราคาหุน้อาจส่งผล
กระทบอย่างรา้ยแรงต่อมลูค่าการลงทนุของกองทนุ 

ตวัเลือกของหุน้ A-shares อาจมีขอ้จ ากดัเม่ือเทียบกบัตวัเลือกที่มีอยู่ในตลาด นอกจากนีต้ลาดหุน้ A-shares อาจมีสภาพคล่องนอ้ยเนื่องจากเป็นตลาดที่
เล็กกว่าเม่ือเทียบกบัตลาดอ่ืนในดา้นมลูค่าตลาดรวมและปริมาณหุน้ ซึ่งอาจน าไปสูค่วามผนัผวนอย่างมากในดา้นราคาได  ้

หน่วยงานก ากบัดแูลและกรอบการท างานดา้นกฎหมายส าหรบัตลาดทนุและบริษัทรว่มทนุในจีนยงัอยู่ในระหว่างพฒันาเม่ือเทียบกบัประเทศที่พฒันาแลว้ 
กิจกรรมการก ากบัดแูลและการบงัคบัใชก้ฎหมายในตลาดหลกัทรพัยท์ี่มีนอ้ย การช าระดลุธุรกรรมอาจล่าชา้และมีความไม่แน่นอนดา้นการบริหารจดัการ 
อีกทัง้กฏระเบียบยงัอยู่ระหว่างพฒันาและอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ซึ่งอาจท าใหก้ารขายคนืล่าชา้หรือจ ากดัสภาพคล่อง ซึ่งอาจไม่มีการก ากบั
ดแูล มากเหมือนกบัที่พบไดใ้นตลาดทีพ่ฒันาแลว้ 

บริษัทต่างๆ ในจีนตอ้งปฏิบตัติามมาตรฐานและปฏบิตัิการทางบญัชีของจีน ซึ่งในบางกรณีก็เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศอย่างไรก็ดี 
อาจมีความแตกต่างที่ส  าคญัระหว่างงบการเงินที่นกับญัชีจดัเตรียมตามมาตรฐานและปฏบิตัิการทางบญัชีของจีนและงบการเงินที่จดัเตรียมตามมาตรฐาน
การบญัชีระหว่างประเทศ 

ตลาดหลกัทรพัยเ์ซ่ียงไฮแ้ละเสินเจิน้อยู่ในระหว่างพฒันาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจน าไปสู่ความผนัผวนในการซือ้ขายหุน้ ความยุ่งยากในการช าระดลุ และ
การบนัทึกธุรกรรม รวมทัง้ความล าบากในการตีความและน าระเบียบที่เกี่ยวขอ้งมาใช ้รฐับาลจีนไดพ้ฒันาระบบทีค่รอบคลมุใน 

ดา้นกฎหมายพาณิชยแ์ละมีความคบืหนา้อย่างมากในการประกาศใชก้ฎหมายและระเบียบตา่งๆ ที่บงัคบัใชก้บัประเด็นต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เช่น องคก์ร 
และธรรมาภิบาล การลงทนุในต่างประเทศ การพาณิชย ์ภาษีอากรและการคา้ เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ และขอ้ก าหนดทางกฎหมายเหลา่นีเ้พ่ิงออกใหม่ 
การตีความและการบงัคบัใชจ้ึงมีความไม่แน่นอน อีกทัง้กฎหมายของจีนในส่วนของการคุม้ครองนกัลงทนุยงัอยู่ในขัน้จดัท าและอาจไม่ครบถว้นเพียงพอ
เหมือนกฎหมายของประเทศที่พฒันาแลว้ 

การลงทนุในจีนมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส  าคญัในดา้นนโยบายทางการเมือง สงัคม หรือเศรษฐกิจในจีน ความอ่อนไหวดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางตรงกนัขา้มต่อการเติบโตของเงินลงทนุ และผลการด าเนินงานของการลงทนุ 

การควบคมุความเปลี่ยนแปลงของสกลุเงินโดยรฐับาลจีนและการเคลื่อนไหวในอนาคตในอตัราแลกเปลี่ยนเงิน อาจส่งผลกระทบในทางตรงกนัขา้มต่อการ
ด าเนินธุรกิจและผลลพัธท์างการเงินของบริษัทที่กองทนุลงทนุ 

นอกจากปัจจยัต่างๆ ที่กล่าวไปแลว้ ราคาหุน้ A-shares อาจลดลงอย่างมากในบางสถานการณ ์
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4. ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

การที่ตลาดหุน้บางแห่งที่กองทนุย่อยลงทนุมีขนาดเล็ก อาจส่งผลใหร้าคาผนัผวนไดม้ากและเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องตราสารหนีท้ี่อยู่ในสกลุเงินหยวน
อาจไม่มีการซือ้ขายสม ่าเสมอและอาจมีปริมาณการซือ้ขายนอ้ยกว่าที่พบในตลาดของประเทศที่พฒันาแลว้ตลาดรองที่เปิดซือ้ขายส าหรบัตราสารเหล่านีก้็
ยงัไม่พฒันา ส่วนต่างระหว่างราคาประมลูและราคาเสนอซือ้ตราสารหนีใ้นสกลุเงินหยวนอาจกวา้งมากและกองทนุอาจมีค่าใชจ้่ายสงูในการซือ้ขายและ
การเปลี่ยนเป็นเงินสด 

5. ความเส่ียงด้านเครดิต 

กองทนุมีความเสี่ยงดา้นเครดิตในส่วนของคู่สญัญาซึ่งท าธุกรรมดว้ย หากคู่สญัญามีหนีส้ินลน้พน้ตวัหรือไม่ปฏิบตัติามสญัญา กองทนุย่อยอาจประสบกบั
ความล่าชา้อย่างมากในการเรียกคนืรายไดใ้นการด าเนินคดีหนีส้ินลน้พน้ตวั ลม้ละลาย หรือการปรบัโครงสรา้งอ่ืนๆ กองทนุย่อยอาจเรียกคืนเงินไดจ้ ากดั
หรืออาจเรียกเงินคืนไม่ไดเ้ลยในสถานการณด์งักล่าว 

หมายเหตุ: 

(1) ขอ้ความในส่วนของกองทนุ UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) ไดถ้กูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่  าคญัและจดัแปลมาจาก
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีทีมี่ความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้ือตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในประเทศ: 

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุที่ครบถว้นเป็นไป
ตามประกาศ ไดแ้ก ่

1. ตราสารทนุในประเทศ 

1.1 หุน้ 

1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นหุน้หรือ share warrants 

1.5 ตราสารทนุอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1. - 1.4 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เพิ่มเติม 

2. ตราสารหนีใ้นประเทศ 

2.1 พนัธบตัร 

2.2 ตั๋วเงินคลงั 

2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

2.4 ตั๋วแลกเงิน 

2.5 ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

2.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

2.8 ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 2.1 – 2.7 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม 

3. ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

4. ตราสาร Basel III 

5. ศกุกู 

ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
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ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) 

ประเภทสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดงันี ้

(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นการลงทนุที่ครบถว้นเป็นไป
ตามประกาศ ไดแ้ก ่

1. ตราสารทนุต่างประเทศ 

1.1 หุน้ 

1.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants) 

1.3 ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นหุน้หรือ share warrants 

1.5 ตราสารทนุอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารทนุตาม 1.1. - 1.4 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เพิ่มเติม 

2. ตราสารหนีต้่างประเทศ 

2.1 พนัธบตัร 

2.2 ตั๋วเงินคลงั 

2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

2.4 ตั๋วแลกเงิน 

2.5 ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

2.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

2.8 ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 2.1 – 2.7 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม 

3. ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III) 

4. ตราสาร Basel III ต่างประเทศ 

5. ศกุกู 

ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ในตา่งประเทศ 

ประเภทสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดงันี ้

(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : 

กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอิ์ควิตีเ้พ่ือการออม มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั ส่วนกองทนุ UBS (Lux) Investment SICAV - 
China A Opportunity (USD) มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันีชีว้ดั (Active Management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลซึ่งจะจ่ายไดเ้ม่ือกองทนุมีก าไรสะสมและจะตอ้งไม่ท าใหก้องทนุมีผลขาดทนุสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ จะเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้
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(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รบัที่ไดร้บัจากทรพัยส์ินของกองทนุ 

(2) จ่ายไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณาดงักล่าวขา้งตน้ในแตล่ะงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนอ้ยกว่า 
0.25 บาทต่อหน่วย 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใหมี้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีการที่เหมาะสมดงัต่อไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้

(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บั
การรอ้งขอ 

(3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงิน
ปันผลตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตามที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต 

(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่งต้องน าไปค านวณ
ภาษี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

ทุกวันท าการซือ้ขายของกองทุน 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะระบวุนัและเวลาท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั” ทัง้นี ้บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิที่จะพิจารณา
ก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทุนเพ่ิมเติม โดยจะประกาศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบรษิัทจดัการโดยพลนั 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการตามที่ระบไุวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” โดย
ไม่มีก าหนดมลูค่าและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า 

เนื่องจากกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือการออม ทกุครัง้ที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะค านวณตน้ทนุและผลประโยชน ์และหกัเงินลงทนุแต่ละ
รายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุยกเลิก
สญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ทีส่  านกังานของบริษทัจดัการ
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยไดต้ามปกติ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีการในการช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควรเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคตได ้
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ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการจะไม่นบัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ
แลว้ 

การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทนุเกี่ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการออม และซือ้
หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาการใชส้ทิธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีโดยน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์างภาษีตามเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้ือหนว่ยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีและจะตอ้งช าระ
คืนเงินภาษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพากร 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนบริษัทจดัการ
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน : 

1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
ตามขอ้ 1. (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 1. (2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะมอบหมายให้
ผูด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้

(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนกอ่นหลงั 

เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือการออม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุโดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวหรือ
ถาวรก็ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

2. บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(ก) ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

(ข) เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได  ้

(ค) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบั
หรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกา 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจดัการไดจ้ าหนา่ยหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดัการสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ  าหนา่ยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษทัจดัการจะเห็นสมควรที่จะท า
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกาศลว่งหนา้ไวท้ีส่  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดขา้งตน้ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ 
วนัที่ค  านวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่าหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม: 

(1) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทนุตามที่จ่ายจริง 

(2) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการกองทนุ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการตดิตาม
ทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง 

(3) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง 

(4) ค่าตอบแทนผูช้  าระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง 

(5) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ เช่น การจดัหา ใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษา ป้องกนัผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและตา่งประเทศ และคา่ใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือใหก้องทนุ
สามารถลงทนุในหลกัทรพัยต์ามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการได ้เป็นตน้ 

(6) ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่ายภายใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัจา่ยที่เหมาะสม 

(7) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก และภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บดงันี ้

(7.1) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธใ์นช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของ
จ านวนเงินทนุจดทะเบียน 

(7.2) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธภ์ายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 

ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธด์งักล่าว บริษัทจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่ายภายใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตดัจา่ยที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักล่าวและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ายจากกองทนุไม่ครบจ านวน ค่าใชจ้่ายในสว่นที่ยงัตดัจ่ายไม่
หมดดงักล่าว จะถือเป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

(8) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารกองทนุเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการของกองทนุตามที่จ่ายจริง ซึ่ง จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ ซึ่งไดแ้ก่ 

(8.1) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการโอน/จ่าย/รบั เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นตน้ 

(8.2) ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการใชห้รอือา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย์และ/หรือ ของผู้
ค  านวณและประกาศดชันี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทความ ใบอนญุาต เครื่องหมายการคา้ หรือขอ้มลูอ่ืนใด จาก service provider เป็นตน้ 

(9) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทนุตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจดัการ
จะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้น
การตดัจ่ายที่เหมาะสม 

หมายเหต ุ: 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 
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2. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ดงันี ้

(1) ค่าจดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค่าพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นการท ารายการของกองทนุ 

(2) ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมและเก็บรกัษาสถิตแิละขอ้มลู ค่าจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่าวข่าวสาร หรอืประกาศตามที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 

(3) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงการจดัการ เช่น ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรส าหรบัการส่งเอกสารต่างๆหรือหนงัสือติดต่อ
กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ คา่อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เช่น ค่าสมดุเช็ค เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทนุรวมภายใตบ้ริษัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัท
จดัการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภายใตก้ารบริหารของบริษทั
จดัการ และบรษิัทจดัการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราเดียวกบัคา่ธรรมเนียมการรบัซือ้คืน (Back-end fee) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตามรายการที่ระบใุนรายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 

ในอัตราไมเ่กิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตามทีจ่่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ: 

(1) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ การออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเป็น
ความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว 



กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอ์ิควิตีเ้พื่อการออม                                                             30/11/2022  Page 16 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดจากการใชบ้ริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เช่น การใชบ้ริการบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตามอตัราและเง่ือนไข
ที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนด 

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามที่ธนาคาร
พาณิชยเ์รียกเก็บจริง 

(4) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว 

หมายเหต:ุ 

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนเขา้
กองทนุ และค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นออกจากกองทนุ กบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอียดล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 7 วนั โดยจะประกาศแจง้ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

3. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : 

ในกรณีถือหน่วยลงทนุต า่กว่า 3 ปี จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1) ในการค านวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุ จะค านวณใหก้บัยอดการซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะครัง้ 

(2) เพ่ือความสะดวกในการค านวณ บริษัทจดัการก าหนดให ้1 ปี มี 365 วนั 

(3) ทกุครัง้ที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลบหน่วยลงทนุออกตามหลกั FIFO (ลบหน่วยลงทนุที่ซือ้เขา้มาก่อนเป็นอนัดบัแรก) 

(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปัดเศษหรือตดัยอดหน่วยลงทนุคงเหลือ เพื่อใชใ้นการค านวณระยะเวลาการถือหน่วยลงทนุภายใต้
หลกัเกณฑข์องบริษัทจดัการ โดยค านงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนด เฉพาะที่เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุ
รวมเพื่อการออมดว้ยกนั ทัง้ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการและบริษัทจดัการอ่ืน 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ จะ
ค านวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ ในการค านวณและจะตดัจ่ายจากกองทนุเป็น
รายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมตามขอ้ (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีตดัจ่ายครัง้เดียวใน
วนัที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมตามขอ้ (2) และ (3) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายภายใน
รอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนด
โดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  

          1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบใุนโครงการ      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ > 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

          1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1 (มีการก าหนดอย่าง
ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดงักล่าวได)้ 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ      บริษัทจัดการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 
15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ      เปิดเผย2  ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า > 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

และแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ     บริษัทจดัการตอ้งขอมติ3  เพ่ือแกไ้ขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ      เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บ

ลดลง 

    2.2 แตกต่างไปจากที่ระบไุวใ้นโครงการ      ใหบ้ริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยใหถ้ือว่าส านักงาน ก.ล.ต. 
เห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเรื่องดงักล่าว 

หมายเหตุ: 
1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทั่วถึง 

3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และการจดัประชมุผูถ้ือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัราสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยอตัรา Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมลูค่าในการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมนีท้างเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ขา่ยตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัราสงูสดุที่ก าหนดในโครงการ และ/หรือปรบัเพ่ิม
ระดบัมลูค่าในการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ได้ตามที่บริษทั
จดัการเห็นสมควร โดยบริษทัจดัการจะเปิดเผยทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัท
จดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมา
ระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้
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3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่รบัมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอ่ืนใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยพิจารณา
จากปัจจยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัสว่นการลงทนุ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุ
ปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทนุ
รวม ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใช้จ่ายของกองทนุรวม 
หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ 
และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดัการสามารถเรียกเกบ็ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรการ
ค านวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถา้มี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุ
ในการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถา้มี) และสามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตาม การใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไปเครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุ
แต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้liquidity fee บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทนุหลัก โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา Swing Factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั 
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2. Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือ
กระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบรษิัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณ
การภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลา
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะ
ตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมาณการท ารายการซือ้ขายหนว่ยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดัการ จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบรษิัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท า
การนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใด ๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ swing 
pricing ในวนัท าการนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้
หน่วยลงทนุที่ช  าระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใช ้partial swing pricing จะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดทีส่ดัส่วนของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ ค านวณจากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บรษิัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้swing pricing บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
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และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้
การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ต้นทนุและ
ค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท า
ธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธ์
เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ
รวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. การก าหนด ADLs Threshold มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด โดยบริษัทจดัการจะค านึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภาพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการ
ประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทนุรวม 
สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมาณการท ารายการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตทีมี่ผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าคา่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระเงินดว้ยเช็ค รวมเขา้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจดัการจะน ายอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวไปใชใ้นการพิจารณา และ/หรอืตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท าการนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการด าเนินการใดๆ ที่ไดด้  าเนินการหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท า
การนัน้ แมห้ากภายหลงัปรากฏว่าเช็คค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนของวนัท าการนัน้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรายการซือ้หน่วยลงทนุที่ช  าระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผูท้ี่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก าหนดไว ้รวมถึงบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ก าหนดอตัราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ท  ารายการซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ หรือขายคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บรษิัทจดัการจะก าหนดได  ้

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ให้
รวมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 
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5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้ขายใดทีส่ดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบ
กบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจดัการก าหนดโดยที่มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณ
จากมลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่าการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีทีบ่ริษัทจดัการก าหนด 

3. บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ มากกว่ามลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขา้ นอ้ยกว่ามลูค่าการขายคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่างกนั 

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้ADLs บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ
ปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดัการจะใช ้Notice period ส าหรบัรายการที่มีมลูค่าที่ขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 

3. บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้
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ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

1. ในกรณีที่มีการใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  าใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค าสั่งที่ไดจ้าก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค าสั่งที่ไดต้ามปกติในวนัทีท่  ารายการดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยทางเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการ
ก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ขา่ยตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่าง
เวลาท าการของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจดัการอาจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ามาด าเนินการได้ตามวิธีการที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชแ้ละก าหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการ
ก าหนด โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้ขอ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/
หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภาพคล่องของกองทุน
รวม สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์การลงทนุ นโยบายการลงทนุ สภาวะตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมาณการท ารายการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้การท ารายการ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้notice period บริษัทจดัการสามารถจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุปลายทางได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภายหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใชเ้พดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะก าหนด Redemption Gate ขัน้ต ่าไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ตามรายละเอียดวิธีการค านวณทีบ่ริษัท
จดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท าการ ในแตล่ะรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ าหนดไว ้
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3. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้
ขายใดที่ สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold 
ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

4. บริษัทจดัการจะพิจารณาก าหนดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสดัสว่น (pro-rata basis) ของค าสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาก าหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกตา่งกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ากว่า 
Redemption Gate ขัน้ต ่า และ gate period จะไม่มากกว่าระดบัเพดานที่ระบไุวใ้นโครงการ 

6. ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

8. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชา้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนีใ้หร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่
เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Gate threshold ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ากว่า Redemption Gate  
ขัน้ต ่าที่ระบใุนโครงการ ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการค านวณเป็นไปตามวิธีที่บริษทัจดัการก าหนด 

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทางด าเนินการระหวา่งการท า Redemption Gate ไดแ้ก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด การใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้
บริษัทจดัการอาจพิจารณายกเลิกค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คา้งอยู่ในรายการ และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค าสั่งโดยไม่ชกัชา้ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณาและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใช้เครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ าและรายการอื่นใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช ้Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณอ์าจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดัการ
อาจก าหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลายทางมีการใช ้redemption gate บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุปลายทาง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตามขอ้มลูที่ไดร้บัจากกองทนุหลกั โดยใชห้ลกัการ best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามกองทนุหลกั รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภายหลงั ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทนุหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดัการมีการเปลี่ยนกองทนุหลกั อาจส่งผลใหมี้การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ หรือมีการ
เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมในภายหลงัได ้
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ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า 
จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี  ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

2.อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจาก การที่บริษัท
จดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการ
ด ารงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์ และ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 1 วนัท าการ 

และประกาศภายใน : 2 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ การค านวณมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดย
เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใชแ้ละการตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกบั
ราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักล่าว บรษิัทจดัการจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตามช่องทางดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั 

(2) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูตาม (1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบ Reuters 

(3) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูทัง้ (1) และ (2) จะใชข้อ้มลูจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงได ้โดยความเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน ์

ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพื่อค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุ
ต่างประเทศ โดยใชร้าคาปิด (close) ทีป่ระกาศบนหนา้จอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัที่ค  านวณเป็นเกณฑใ์นการค านวณ ในกรณีที่ไม่
สามารถใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุต่างประเทศดงักล่าวได ้บริษัทจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุต่างประเทศจากแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีการเผยแพร่
ขอ้มลูและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการขา้งตน้ จะตอ้งมีความเห็นชอบรว่มกนัระหว่างบริษัทจดัการและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

กองทนุอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุตาม
ขา้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดนัน้ตรงกบัวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบั
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุหรอืตามที่บริษัทจดัการจะประกาศ
ก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตใุหก้องทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูราคาหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุได ้อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศขอ้มลูดงักลา่วภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิฯ 

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุและหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยเร่ืองการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์เนื่องจากมีเหตจุ าเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคมุ ของบริษัทจดัการ โดยเหตดุงักลา่วส่งผล
ใหบ้ริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ หรือไม่สามารถค านวณหรือประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บรษิัทจดัการจะด าเนินการประกาศสาเหต ุและแนวทางปฏบิตัใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบผา่นช่องทาง ที่
เขา้ถึงไดง้่ายและทั่วถึง ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพนั  

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

ทีอ่ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 

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

Bangkok 10330 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือซกัซอ้ม
ความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.) 

1.1. ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

1.2. มอบหมายการจดัการในส่วนที่เกี่ยวกบัการลงทนุ การปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต.อนญุาตใหบ้ริษัท
จดัการมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนกระท าการแทนได ้

1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ทีป่รกึษาการลงทนุ ที่ปรกึษา
กองทนุ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้หบ้ริการดา้นขอ้มลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นีต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 

1.4. รบัช าระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

1.5. ช าระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสั่งซือ้-ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก าหนดการช าระคืนค่าขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ตามที่
ระบไุวใ้นโครงการ 

1.7. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผูจ้ดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ามติดังกล่าวไม่เป็นไปตาม 
ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต. 

1.9. ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของบริษัทจดัการ 

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการมีหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

2.1. การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ 

2.1.1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

2.1.2. ด าเนินการขอเพ่ิมจ านวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงการของกองทนุรวม ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2.1.3. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียน/การเพ่ิมเงินทนุโครงการและการแกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวนและมลูค่า
หน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 
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2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ 

2.1.5. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลิกกองทนุรวม" 

2.1.6. จดัใหมี้การช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2. การบริหารกองทนุ 

2.2.1. จดัการลงทนุโดยใชค้วามสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างเต็มที่ โดยค านึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซ่ือสตัยส์จุริตและความรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2. จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  าไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่างหากจากทรพัยส์ินของบริษัทจดัการ และน าทรพัยส์ินของกองทนุไปฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 

2.2.4. จดัใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการน าทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาค่าหลกัทรพัย ์

2.2.6. จดัใหมี้การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย"" 

2.2.7. เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.8. ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท าการอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมาย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถา้มี) 

2.2.10. ขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในการด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2.2.11. จดัใหมี้การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอย่างสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัความเป็นไปของกองทนุนัน้
ในแต่ละช่วงเวลา 

2.3. การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1. จดัท างบการเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 

2.3.2. จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

2.3.3. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้ 

2.3.4. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้ 

2.3.5. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.3.6. จดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจากการลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมาเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมีมลูค่าเกิน
อตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดพรอ้มสาเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มี
มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ี่บริษัทจดัการเพ่ือใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้

2.3.7. ส าหรบักองทนุเปิดจดัท าหนงัสอืชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้ปีบญัช ี

2.3.8. ประกาศขอ้มลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 

2.4. การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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2.4.1. จดัใหมี้เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้จดัใหมี้การแจกจ่ายขอ้มลูที่เป็น
สาระส าคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่างเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรายละเอียดของโครงการไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้

2.4.2. ด าเนินการในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

2.4.3. ขาย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบใุนโครงการ 

2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นนายทะเบยีน จะเก็บรกัษาทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  าการของนายทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด าเนินการเกี่ยวกบัการช าระค่ารบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน
แทนเงิน 

2.4.7. ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเขา้กองทนุ รบัซือ้คืน 
หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

2.5. การแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

2.5.1. จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  าระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด 

2.5.2. แจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุทราบถึงขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
(ถา้มี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนัระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่ชกัชา้ 

2.5.3. แจง้หรือขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัการแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
กองทนุรวม 

2.6. การด าเนินการอ่ืน ๆ 

ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงการและขอ้ก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทนุ กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอื
ค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นีใ้นกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้ือวา่
บริษัทจดัการกองทนุ ไดป้ฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านกังานหรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสาร
หลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่ 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : 

เลขที่ 9 ถนนรชัดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงการจดัการ และในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
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(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นีโ้ดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) แต่งตัง้ผูท้  าหนา้ที่เก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูล รบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่างๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน 
เงินปันผลและดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน าเขา้ไวใ้นบญัชีเงินฝาก และหรือบญัชี
ทรพัยส์ินของกองทนุ 

(2) จดัใหมี้การรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์า่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช าระหรือช าระราคาคา่หลกัทรพัย์
ดงักล่าว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามค าสั่งของบริษัทจดัการ 

(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุตามค าสั่งของบริษัทจดัการโดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทราบล่วงหนา้ตามสมควร 

(4) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์การรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ การจองซือ้
หลกัทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บั
ข่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากตลาดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์

(5) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชื่อของกองทนุเพื่อ
ประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 

(6) จดัท ารายงานและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษทัจดัการ 

ก) รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจดัการเกี่ยวกบัการรบัและจ าหน่ายหลกัทรพัย ์การรบัเงินปันผล ดอกเบีย้ และ
อ่ืนๆ 

ข) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝากไว ้

ค) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์ินของกองทนุ 

ง) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) รบัรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคารบัซือ้คืน ราคาขายหน่วยลงทนุ และการค านวณหน่วย
ลงทนุที่เพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุทีล่ดลงจากการขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บริษทั
จดัการไดค้ านวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่าถกูตอ้งแลว้ 

(8) ใหค้วามเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่ทรพัยส์ิน
ตามปกติท าใหม้ลูค่าทรพัยส์นิไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะค านวณมลูค่า หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

(9) ใหค้วามเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามค าสั่งซือ้ หรือค าสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื แลว้แต่กรณีตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ และด าเนินการแจง้การเลื่อนก าหนดช าระเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทนุและจดัท ารายงานแสดงเหตผุลในเรื่องก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่ไดร้บั
มอบหมายจากบริษัทจดัการ 

(10) ใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผูจ้ดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดัการ ภายใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

(11) ดแูลใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัิการใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการ ภายใตม้าตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเครง่ครดัหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบตัิ
ตามใหแ้จง้บริษัทจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตาม
มาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ารายงานเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว 
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(12) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจากทรพัยส์ินของกองทนุ 

(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั 

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจดัการ เม่ือเลิกโครงการจดัการแลว้ หนา้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  าระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิหนา้ที่ต่างๆ ดงันี ้

ก) รบัฝากทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 

ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  าระบญัชีกระท า
การหรืองดเวน้กระท าการตามมาตราดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

(15) ใหค้วามเห็นชอบเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการด าเนินการเพื่อผลประโยชนข์องโครงการ
จดัการ 

(16) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม และตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูล
ผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ  าเป็น เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่ สามารถปฏิบตัิหนา้ทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการดงักล่าวรวมถึง
การลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองความถกูตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ในการดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจ
ใชส้ิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่
เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจด าเนินการ
ตามที่จ  าเป็น เพื่อขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนัหรือนอ้ยกว่า 90 วนัในกรณีที่เป็นความยินยอมรว่มกนั โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพ่ือแจง้ใหอี้กฝ่ายหนึ่งทราบ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได ้โดยบอกกล่าวลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการหรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัประกาศค าสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีผลเป็นการเพิ่ม
ภาระหนา้ที่แกผู่ด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที่ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษทัจดัการทราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
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(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ
รวม” บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการ
ตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดัการแจง้
การแกไ้ขดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หากผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน
เวลาก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แลว้ บรษิัทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิ
โดยพลนั 

(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่าเพราะเหตใุด ใหก้ระท าได้ต่อเม่ือบริษัทจดัการ
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได้หากเป็นกรณีที่มี
นยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

เลขที่ 9 ถนนรชัดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 0-2128-2316 

และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนญุาต และ/หรือศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัยต์่างประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดัการ และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 

898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ทีป่รึกษาการลงทุน : - 

8. ทีป่รึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker - 
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13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

เนื่องจากกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือการออม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการยงัคงมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ย
ลงทนุ และในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) ช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้ดัการมรดกของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่กรรม หรือบคุคลอ่ืนตามค าสั่งศาล 

(ข) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยทางมรดกหรือพินยักรรมใหก้บัทายาทโดยธรรม หรือผูร้บัผลประโยชนต์ามพินยักรรมของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่
กรรม 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดัการท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการได ้ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่าว 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงการจดัการและ 
เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ 

(2) การจดัการกองทนุอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็นการควบคมุให้
บริษัทจดัการปฏิบตัติามรายละเอียดโครงการจดัการที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการอย่างเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ าเป็นตอ้งติดตามดว้ยตนเองตลอดเวลา 

(3) การรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในการจดัการ และดแูลทรพัยส์ินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เวน้แต่บริษัทจดัการผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตามมติเสียงขา้งมากของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 



กองทนุเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชรอ์ิควิตีเ้พื่อการออม                                                             30/11/2022  Page 33 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถอืหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดัการหรือ
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค า
ขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามขอ้ 2. วรรคหนึ่งขา้งตน้ในภายหลงั โดยออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเป็น “สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ” 
ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายเพียงอย่างเดียว และยกเลิกการออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยถือว่าบรษิทัจดัการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั โดยปิดประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออก
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ านวนเงิน
ที่ไดร้บัใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก บริษทัจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และบรษิัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะน าส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email 
address) ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน าส่งภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก 

กรณีการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าสง่
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการหรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตามที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน าส่งภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถอืว่าหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ที่ไดร้บัทางสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว สามารถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตามปกติได ้

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรอื
ผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วย
ลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้ 
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บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือว่า
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนามบริษัทจดัการแกผู่ส้ั่งซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของกองทนุ
และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนา้ที่ที่จะตอ้งน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาใหบ้ริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจบุนั
อยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัทีค่  านวณมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือว่าถกูตอ้งเม่ือ
รายการดงักล่าวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็นหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

3. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสทิธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บัการ
ปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะน าส่งโดยทางไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บัการปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรายงานการถือหน่วยลงทนุได ้

หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผดิพลาดภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาใหมี้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการจ่ายเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีการที่เหมาะสมดงัต่อไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสามารถทราบได ้

(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผู้ถือเม่ือไดร้บั
การรอ้งขอ 

(3) การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิจ่ายเงิน
ปันผลตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณียต์ามที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตามที่จะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต 

(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่งตอ้งน าไปค านวณ
ภาษี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน และบรษิัทจดัการไดร้บัมติ
พิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดย
บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก าหนดตอ้งสามารถปฎิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 
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การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้การใหส้ิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้

(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุ
สถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวม หรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษทัจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไป
ตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมต ิ

มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามตนิัน้เสียไป 

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มตขิองผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสีข่องจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)เวน้แตก่รณีที่กองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ นอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขา้ง
มากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ มติพิเศษของจ านวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตาม และไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้ือว่าขอ้ผกูพนัสว่นที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 
19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนัและขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์

(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่างมีนยัส าคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 

ตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อ โดยบคุคลผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้
รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ พรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดัการตกลงใหมี้การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเม่ือปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1. หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้

(1) จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(2) มลูค่าหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัท
จดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

2. เม่ือส านกังานคณะกรรมการก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการ กระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน 
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3. เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ลิกโครงการจดัการกองทนุรวม 

4. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หากปรากฏว่า 

(1) มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดัการมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้
ลงทนุทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็นกรณีที่ 

(1) ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นวา่สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมีความผนัผวนอย่างรุนแรง เป็นตน้ 

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัวงเงินรบัอนญุาตใหน้ าเงินไปลงทนุในต่างประเทศ ท าใหก้องทนุไม่สามารถน าเงินไป
ลงทนุในต่างประเทศตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ 

(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทนุในกองทนุหลกัไดห้รือไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รือนโยบายการลงทนุใกลเ้คียงกนักบัของโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม 

(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพื่อส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

(5) กรณีมีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เม่ือปรากฎเหตตุอ้งเลิกกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุดงันี ้ทัง้นี ้เม่ือไดด้  าเนินการครบถว้นแลว้ ใหถ้ือว่าเป็นการเลิกกองทนุ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ 

2.1 ขอ้มลูที่แจง้ใหท้ราบ ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงันี ้

(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือการ
ออมอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการที่มีความเสี่ยงต า่สดุ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมอ่ืน
อีกทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถแจง้ต่อบริษัทจดัการเพื่อโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทนุ
รวมเพื่อการออมอ่ืนที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุก าหนด และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงันี ้ 

(2.1) เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยา้ยไปยงักองทนุรวม
เพ่ือการออมอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการเดียวกนั  

(2.2) เป็นการโอนยา้ยการลงทนุภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการก าหนด ทัง้นี ้ในการก าหนด
ระยะเวลาดงักล่าว บรษิัทจดัการตอ้งค านึงถึงระยะเวลาที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะสามารถ
ด าเนินการเพื่อแจง้โอนยา้ยการลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสม 

2.2 แจง้โดยวิธีการดงันี ้

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานว่า
สามารถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

(2) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(3) แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 
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3. จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุดงักล่าว ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

4. รวบรวมเงินที่ไดจ้ากการด าเนินการตามขอ้ 3.  ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

5. ด าเนินการโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือการออมอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของ
บริษัทจดัการที่มีความเสี่ยงต ่าสดุ 

โดยไม่ชกัชา้ 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพ่ือด าเนินการรวบรวมทรพัยส์ิน 
จดัท าบญัชี จ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช าระหนีส้ิน และค่าใชจ้่ายตา่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท าการอย่างอ่ืนตามที่จ  าเป็นเพ่ือช าระบญัชีกองทนุ
รวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ 
ณ วนัเลิกโครงการ 

เม่ือไดช้ าระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช้  าระบญัชีจะโอนทรพัยส์ิน
คงคา้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดใหท้ี่ท  าการของบริษัทจดัการเป็นสถานที่ช  าระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มารบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการ
ไม่สามารถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัท
จดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนา เพื่อบริษัทจดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณส านกังานวางทรพัย ์และด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัท
จดัการกองทนุรวม 


