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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยำว-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Long Term Private Capital Fund-Not for Retail Investors 

ช่ือย่อโครงการ : KFLTPC-UI 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลำยครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

1. บริษัทจัดกำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท ำกำรสดุทำ้ยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวแ้ต่แรก 
และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหผู้ล้งทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรโดยพลนั ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 

2. ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 100 ลำ้นบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จดัตัง้กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ 
ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 7 วนันับตัง้แต่วนัถัดจำกวนั
สุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว ไดอ้ันเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ  7.50 ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำร
จะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหน่วยลงทุน
นัน้ และใหก้ำรอนุมตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี  ้บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
และผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 15 วนั
นบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

4. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ื อ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้กองทุน โดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผิดของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน
จนครบถว้น 

ลักษณะโครงการ : กองทนุรวมที่เสนอขำยผูล้งทนุสถำบนัและผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

เพื่อระดมเงินทุนจำกผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีนโยบำยลงทุนในหน่วย Private 
Equity ทั่วโลก ทั้งนี ้กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศที่ลงทุน รวมถึงควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุใน Private Equity ได ้
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2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ทรพัยส์ินทำงเลือก 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นทางเลือก : หน่วย private equity 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : BlackRock Long Term Private Capital, SCSp 

ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขาย : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืนๆ : 

- กองทนุรวมที่มีควำมเสี่ยงสงูหรือมีควำมซบัซอ้น 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ชื่อ BlackRock 
Long Term Private Capital, SCSp (“กองทนุหลกั”) ซึ่งมีนโยบำยลงทนุในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์(Private Equity) 
ทั่วโลก โดยอำจเนน้ลงทนุในกลุ่มประเทศในแถบทวีปอเมริกำเหนือและยโุรป 

กองทุนหลกัจะลงทุนใน Private Equity และมีกลยุทธก์ำรลงทุนในลกัษณะกำรเขำ้ซือ้กิจกำรในบริษัทที่มีควำมมั่นคงแลว้ (Buyout) โดยกองทุนหลกัจะ
ลงทนุตรงในหุน้ของบริษัทต่ำง ๆ ที่มีมลูค่ำระหว่ำง 500 ลำ้นถึง 2,000 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ โดยกำรเขำ้ไปมีอ ำนำจควบคมุหรือรว่มควบคมุในโครงสรำ้ง
กำรถือหุ้นของบริษัทเหล่ำนีเ้ป็นหลัก (Active ownership) นอกจำกนี ้กองทุนหลักอำจลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มเป็นกำรชั่วครำวในทรัพยส์ินที่มี
คุณภำพสูง (เป็นตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตต ่ำ และมีสภำพคล่องสูง) และมีอำยุกำรถือครองระยะสัน้ หรือทรพัยส์ินทำงกำรเงินอ่ืนๆ เพื่อกำร
บริหำรเงินสด และอำจเขำ้ท ำธุรกรรมกำรกูย้ืมเงิน รวมถึงกำรจดัหำวงเงินสินเช่ือ หรือกำรเขำ้รบัภำระค ำ้ประกนัที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทที่ลงทนุ โดยกำรท ำ
ธุรกรรมดังกล่ำวจะตอ้งไม่ท ำใหมู้ลค่ำคงคำ้งของกำรกูย้ืมและกำรเขำ้รบัภำระค ำ้ประกัน สูงเกินกว่ำรอ้ยละ 25 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน 
ประจ ำไตรมำสล่ำสดุที่มีกำรรำยงำน ซึ่งมีกำรปรบัค่ำส ำหรบักำรเรียกระดมเงินลงทนุที่ตกลงกนัไว ้(Capital Commitments) ในงวดต่อไป 

กองทุนหลักดังกล่ำวบริหำรจัดกำรโดยบริษัท BlackRock, Inc. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึน้ในรูปแบบ Special Limited Partnership (société en 
commandite spéciale) ตำมกฎหมำยของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็นกองทุนรวมทรพัยส์ินทำงเลือกภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 

บริษัทจัดกำรจะลงทนุในสกุลเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลำยสกุลเงิน เช่น  สกุลเงินยโูร 
เงินเหรียญสหรฐั เงินหยวนจีน ดอลลำรฮ์่องกง เงินเยนญ่ีปุ่ น เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกุ ลเงินหลักเป็นสกุลเงินอ่ืนใด
นอกเหนือจำกสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภำยหลงัก็ได ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใชใ้น
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส ำคญั บริษั ทจัดกำรจะแจง้ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั 

2. ในช่วงระหว่ำงรอกำรน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนล่วงหนำ้เพื่อไปลงทุนในกองทุนหลกั กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่มีควำมเสี่ย งต ่ำและ
สภำพคล่องสงู เช่น ตรำสำรภำครฐั และเงินฝำกธนำคำร เป็นตน้ 

3. ส ำหรบัเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอำจลงทนุในตรำสำรหนี ้ตรำสำรทุน ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืนๆ และ/หรือเงินฝำกธนำคำร ที่
เสนอขำยทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ และอำจลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ (Unlisted Securities) และ
ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

นอกจำกนี ้กองทุนไทยอำจลงทุนในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Non - Investment Grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ได้
รบักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนกำรลงทนุในตรำสำรดงักล่ำวไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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4. กองทุนไทยอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได ้
โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกองทุน ซึ่งจะพิจำรณำจำกสภำวกำรณข์องตลำดและปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทิศทำงของอตัรำแลกเป ลี่ยน หรือ
ค่ำใชจ้่ำย เป็นตน้ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละขณะ อย่ำงไรก็ดี  กรณีกองทุนมีสดัส่วนกำรลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนเกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ อำจเนื่องจำกกำรไม่ไดร้บัทรำบขอ้มูลกำรลงทุนในทนัที หรือสำเหตุอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนื อกำรควบคมุ โดย
มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือหำผลตอบแทน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้โดยพลนันบัแต่วนัที่รบัทรำบขอ้มูล 
เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5. กองทุนไทยอำจเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่อำ้งอิงกับอตัรำแลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำก
สภำวะกำรณข์องตลำด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทำงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน กำรออกสญัญำซือ้
ขำยล่วงหนำ้ที่อำ้งอิงกับดชันีอำ้งอิง กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณท์ี่อำจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัของกองทุน และค่ำใชจ้่ำยในกำรเ ขำ้ท ำ
ธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ เป็นตน้ ทัง้นี ้จะมีอตัรำส่วนกำรลงทนุเพ่ือ EPM สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

6. กองทุนไทยจะไม่ท ำกำรขำยหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งยืมมำเพื่อกำรส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซือ้คืน (Repurchase Agreement) 
และกำรกูย้ืม เวน้แต่กำรกูย้ืมเพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรเท่ำนัน้ 

7. กองทุนไทยมีประมำณกำรผลตอบแทนภำยใตส้ถำนกำรณ์เชิงลบอย่ำงมำกที่สุด (Worst Case Scenario) จำกกำรที่กองทุนไทย และ/หรือกองทุน
หลกัลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน และกูย้ืมเพื่อกำรลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

8. กองทนุไทยอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้

9. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp 
(กองทุนหลกั) ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่
คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตุกำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้
กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทุนโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลกัไดเ้ลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจัด กำรยัง
ด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยำว-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย 

เม่ือปรำกฏกรณีตำมขอ้ 9. ขำ้งตน้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดย
กองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวท
แคปปิตอลระยะยำว-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและ
จัดกำรลงทนุโดยบริษัท BlackRock, Inc. หรือไม่ก็ได ้และในกำรโอนยำ้ยกองทนุดงักล่ำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอย
โอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุก็ได ้

หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยำว-หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือ
หน่วยลงทุนแลว้ โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลังหกัค่ำใช้ จ่ำยและ
ส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยแลว้
ทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทกุรำยทรำบโดยพลนั และประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

10. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั 

(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกันัน้ 

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้
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(1) แจง้เหตุที่กองทนุหลกัมีมูลค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรำกฏเหตุ 

(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัที่มีกำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรำกฏเหตุ 

(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย 

อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้

11. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) 
หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดย
ไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถำนกำรณต์ลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดงักล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ของผูส้นับสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถำ้มี) 

สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน: BlackRock Long Term Private Capital, SCSp 
ประเภทของกองทุน: กองทุนหุ้นส่วนที่จัดตั้งขึน้ในรูปแบบ Special Limited Partnership (société en commandite spéciale) 

ตำมกฎหมำยของประเทศลกัเซมเบิรก์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมทรพัยส์ินทำงเลือกภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Alternative 
Investment Fund Managers Directive (AIFMD) 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน: 30 มีนำคม 2562 
วัตถุประสงคก์ารลงทุน: กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะยำว โดยมีควำมเสี่ยงในระดบัต ่ำ

กว่ำกำรลงทนุในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Private Equity) ในรูปแบบดัง้เดิม ซึ่ง
เนน้กำรเขำ้ลงทุนแบบ Leveraged Buyout ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงใหแ้ก่บริษัทที่เขำ้ไปลงทุน และเป็น
อุปสรรคต่อควำมสำมำรถในกำรเติบโตในระยะยำวของบริษัทเหล่ำนัน้ดว้ย ในขณะที่กองทุน BlackRock 
Long Term Private Capital, SCSp เน้นกำรลงทุนระยะยำว โดยเข้ำลงทุนในบริษัทที่มีกำรด ำเนินธุรกิจ
มำแลว้เป็นเวลำนำน (Family-owned business) ซึ่งเป็นบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์และ
ไม่ไดเ้นน้กำรลงทนุใน Startup ที่มีควำมไม่แน่นอนสงูเหมือนกองทนุ Private Equity อ่ืนๆ 

กลยุทธก์ารลงทุน: 
  

กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีคุณภำพสูงในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่คำดว่ำจะใหผ้ลตอบแทนต่อผูถ้ือหุน้อย่ำง
สม ่ำเสมอตลอดช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่งที่มีนัยส ำคญั โดยจะพิจำรณำเลือกบริษัทที่เขำ้ลงทุนจำกแหล่ง
ต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจแบบครอบครวัที่ตอ้งกำรผูร้่วมลงทุนในระยะยำวมำกกว่ำ เจำ้ของเงินทุนที่เนน้กำรเร่ง
สรำ้งควำมเติบโตใหก้บัธุรกิจ, กองทนุที่ลงทนุในบริษัทนอกตลำดหลกัทรพัย ์(Private Equity Funds) ที่ก ำลงั
จะยกเลิกกำรลงทนุใน Portfolio Companies ที่มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ, บริษัทที่ตอ้งกำร
ขำยหุน้ทั้งหมดหรือบำงส่วนในบริษัทย่อยที่มีผลก ำไรดี และเขำ้ลงทุนส่วนนอ้ยในบริษัทที่ตอ้งกำรเงินทุน
ระยะยำวจำกผูล้งทุนที่มีประสบกำรณแ์ละเปิดโอกำสใหผู้ล้งทุนเขำ้ถือหุน้ส่วนนอ้ยดว้ยกำรเสนอเงื่อนไขที่
ดีกว่ำกรณีปกติ 

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีลักษณะเป็น Special Limited Partnership (société en commandite spéciale) ตำมกฎหมำย
ของประเทศลกัเซมเบิรก์ ซึ่งจดทะเบียนกบั Luxembourg Trade and Companies Register โดยเป็นกองทนุ
รวมทรพัยส์ินทำงเลือกภำยใตห้ลกัเกณฑ ์Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่ง
จัดตัง้โดยบริษัท BlackRock, Inc. โดยมีวตัถุประสงคท์ี่จะลงทุนเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะ
ยำว โดยมีควำมเสี่ยงในระดับต ่ำกว่ำกำรลงทุนในหุน้ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์ 
(Private Equity) ในรูปแบบดัง้เดิม 
กำรลงทุนของกองทนุจะอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรจัดกำรของทีมผูจ้ัดกำรกำรลงทนุของ BlackRock Alternative 
Investors ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของบริษัท  BlackRock Financial Management, Inc.  (“ Investment 
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Manager”)  โดยมี  Long Term Private Capital GP S.à r. l.  ซึ่ ง เ ป็นบริษัทจ ำกัด  หรือ  Private Limited 
Liability Company (société à responsabilité limitée)  ที่จัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร ์ก ท ำหน้ำที่ เป็น 
Managing General Partner โดยรบัผิดชอบกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจดักำรของ Partnership 
กองทุนมีเป้ำหมำยที่จะบรรลุวตัถุประสงคข์องกำรลงทุนโดยเนน้ลงทุนเป็นหลกัในหุน้ของบริษัทชั้นน ำที่มี
ปัจจัยพืน้ฐำนแข็งแกร่ง รวมถึงมีปัจจัยสนบัสนุนอ่ืนๆ อำทิ มีควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัที่คู่แข่งเอำชนะได้
ยำก สำมำรถคำดกำรณ์ไดเ้กี่ยวกับกระแสเงินสด มีอัตรำผลตอบแทนจำกส่วนของเจ้ำของที่จูงใจและ
ต่อเนื่อง มีทีมผูบ้ริหำรที่มีควำมสำมำรถเป็นที่ประจักษ์ และมีปัจจัยเกือ้หนุนหลำยประกำรที่จะส่งเสริ มให้
ธุรกิจเติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืนในระยะยำว ฯลฯ  
กองทุนก ำหนดกลยุทธใ์นกำรลงทุนโดยตรงในบริษัทต่ำงๆ (Portfolio Companies) ซึ่งมีมูลค่ำระหว่ำง 500 
ลำ้น ถึง 2,000 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ โดยกำรเขำ้ไปมีอ ำนำจควบคมุหรือร่วมควบคมุในโครงสรำ้งกำรถือหุน้
ของบริษัทเหล่ำนีเ้ป็นหลกั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรลงทนุของกองทนุที่ก ำหนดไว ้โดยทีมผูจ้ดักำรกองทนุ
จะลงทนุในบริษัทที่ใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งมลูค่ำในระยะยำวของบริษัทที่ผูจ้ดักำรกองทนุสำมำรถเขำ้ไป
มีบทบำทในฐำนะ “Active Owner”  
ส ำหรบักำรลงทุนเพื่อบริหำรเงินสดนัน้ กองทุนอำจลงทุนทัง้โดยตรงและโดยออ้มเป็นกำรชั่วครำว และดว้ย
วิธีกำรช ำระค่ำธรรมเนียม (Fee-paying Basis) ในทรพัยส์ินที่มีคุณภำพสงู (เป็นตรำสำรที่มีควำมเสี่ยงดำ้น
เครดิตต ่ำ และมีสภำพคล่องสงู) และมีอำยกุำรถือครองระยะสัน้ หรือเครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรบริหำรเงิน
สดอื่นๆ รวมถึงกองทนุต่ำงๆ ทัง้ที่จดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน 
กองทุนอำจใชดุ้ลยพินิจอย่ำงสมเหตุผลในกำรพิจำรณำลงทุนเต็มจ ำนวนหรือบำงส่วน ทัง้โดยตรงและ/หรือ
โดยออ้มผ่ำนนิติบุคคลเฉพำะกิจแห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลำยแห่งที่จัดตัง้ขึน้เพื่อลงทุนใน Portfolio Company 
Investment มำกกว่ำหนึ่งแห่ง เพื่อใหมี้อ ำนำจกำรลงทนุที่เพิ่มขึน้จำกกำรก่อหนี ้หรือเพื่อด ำเนินกำรในเรื่อง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมำย กำรบญัชี ธุรกิจ กฎระเบียบ หรือดำ้นอ่ืนๆ ตำมที่ผูจ้ดักำรกองทนุเห็นสมควร  
กองทุนอำจมีกำรด ำเนินธุรกรรม ดังต่อไปนี ้(1) กู้ยืมเงินรวมถึงกำรจัดหำวงเงินสินเชื่อ (“กำรกู้ยืม หรือ 
Borrowings”) และน ำรำยไดจ้ำกกำรกู้ยืมใดๆ ไปด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ (ก) ลงทุนใดๆ หรือช ำระ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนเหล่ำนัน้ (ข) ช ำระค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรด ำเนินงำน (Operating Expenses) 
(ค) ช ำระค่ำภำษี หรือ (ง) ท ำธุรกรรมในตรำสำรอนุพันธุ์ อำทิ  Interest Rate Derivatives, Currency 
Forwards or Options หรือธุรกรรมในกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอ่ืนๆ และ (2) เขำ้รบัภำระค ำ้ประกันที่เกี่ยวขอ้ง
กับบริษัทที่ลงทุน (Investment) ใดๆ (หรือกิจกำรใดๆ ที่เป็นตัวกลำงให้กองทุนไปลงทุนในบริษัทต่ำงๆ 
(รวมถึงเครื่องมือกำรลงทุน หรือ Investment Vehicle) (“กำรค ำ้ประกัน หรือ Guarantees”) โดยมีขอ้แมว้่ำ
กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำใหมู้ลค่ำคงคำ้งของกำรกูย้ืมและกำรเขำ้รบัภำระค ำ้ประกัน สูงเกินกว่ำ
รอ้ยละ 25 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ประจ ำไตรมำสล่ำสดุที่มีกำรรำยงำน ซึ่งมีกำรปรบัค่ำส ำหรบั
กำรเรียกระดมเงินลงทนุที่ตกลงกนัไว ้(Capital Commitments) ในงวดต่อไป 

หุ้นส่วนแบบไม่จ ากัดความรับผิด 
(General partner): 

Long Term Private Capital GP S.à r.l.  
(General Partner รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำร โดยได้แต่งตั้งให้ผู้จัดกำรกองทุน
ทรพัยส์ินทำงเลือก (AIFM) ท ำหนำ้ที่รบัผิดชอบงำนดำ้นกำรบริหำรพอรต์กำรลงทุนและกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของกองทนุ) 

ผู้จัดการกองทุนทรัพยสิ์น
ทางเลือก (AIFM) : 

BlackRock Fund Managers Limited  
(AIFM อยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของ AMF ซึ่งเป็นหน่วยงำนก ำกับดูแลตลำดทุนของประเทศฝรั่งเศส โดย 
AIFM มีหนำ้ที่รบัผิดชอบกำรบริหำรพอรต์กำรลงทนุของกองทนุ และบริหำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุ) 

ขนาดธุรกิจและรูปแบบ 
การลงทุน: 

เนน้กำรลงทุนโดยตรงในบริษัทต่ำง ๆ ซึ่งมีมูลค่ำระหว่ำง 500 ลำ้น ถึง 2,000 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัฯ โดยกำร
เข้ำไปมีอ ำนำจควบคุมหรือร่วมควบคุมในโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทเหล่ำนี ้เป็นหลัก โดยจะให้
ควำมส ำคัญกับกำรสรำ้งมูลค่ำในระยะยำวของบริษัทที่กองทุนสำมำรถเขำ้ไปมีบทบำทในฐำนะ “Active 
Owner” ซึ่งเป็นกำรน ำประสบกำรณจ์ำกกำรมีส่วนร่วมในกำรลงทุนและกำรด ำเนินงำนในกิจกำรต่ำง ๆ ที่
ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยข์องผู้เชี่ยวชำญกำรลงทุนที่มีคุณภำพ และข้อมูลจ ำนวนมำกมำย
มหำศำลจำกแพล็ตฟอรม์ของ BlackRock มำประยกุตใ์ชใ้นกำรพิจำรณำกำรลงทนุ 
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อุตสาหกรรมทีเ่น้นลงทุน: Consumer, Financial Services, Technology, Media and Telecom ( “TMT” ) , Healthcare, Industrials 
และ Business Services  

การป้องกันความเส่ียง: ผูจ้ดักำรกำรลงทนุอำจใชด้ลุยพินิจในกำรด ำเนินกำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุ ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ ำกดัเพียง กำรใชเ้ครื่องมือป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน อตัรำดอกเบีย้ หรือดำ้นเครดิต 

ดัชนีชีวั้ด (Benchmark): ไม่มี 
อายุโครงการ: ไม่ก ำหนด 
อ่ืนๆ: กองทุนหลกัอำจมีกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรลงทุน ประเภทธุรกิจกำรลงทนุ ภูมิภำคที่ลงทนุ รวมถึงกลยทุธ์

กำรลงทุนอ่ืนใดที่ไม่ไดอ้ยู่มีอยู่ ณ วนัที่ของหนังสือชีช้วนฉบบันี ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกองทนุ
หลกั  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก BlackRock Long Term Private Capital, SCSp*: 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ 
(Management fee): 

ไม่เกิน 0.85% ต่อปี ของ NAV โดยจะเรียกเก็บเป็นรำยไตรมำส  

2. ค่าธรรมเนียมจากผลการ
ด าเนินงาน (Performance Fee): 

10% ต่อปี ของมูลค่ำ NAV ที่เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี โดยจะเรียกเก็บก็ต่อเม่ือกองทุนสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนไดส้งูกว่ำเกณฑ ์(Hurdle rate) ที่ 6% โดยค ำนวณจำกผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยยอ้นหลงั 6 ปี (ใน
ปีที่กองทนุยงัมีกำรจดัตัง้ไม่ถึง 6 ปี จะเริ่มค ำนวณจำกวนัปิดรบัเงินลงทนุครัง้แรก) 
ทั้งนี ้รูปแบบกำรช ำระค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะใชว้ิธีกำรจ่ำยเป็นหน่วยลงทุนแทนกำรจ่ำยเป็นเงิน โดย
ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึน้ในแต่ละปีจะถูกสะสมไวใ้นบญัชีส ำรอง จำกนัน้ผูจ้ัดกำรกองทุนจะจัดสรร  25% ของ
ค่ำธรรมเนียมสะสมขำ้งตน้ เพื่อด ำเนินกำรออกเป็นหน่วยลงทนุกลบัไปเขำ้ยงักองทนุ ในขณะที่ 75% ที่เหลือ
จะยงัคงไวใ้นบญัชีส ำรองส ำหรบักำรค ำนวณในรอบปีบญัชีถดัไป  

3. ค่าธรรมเนียมการลงทุนเพื่อ
สภาพคล่อง (Liquid investment 
fee): 

ไม่เกิน 0.025% ต่อปี ของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมในกำรลงทนุเพื่อสภำพคล่อง ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ย
ของแต่ละเดือนในไตรมำสนัน้ ๆ และวนัท ำกำรสดุทำ้ยของไตรมำสก่อนหนำ้ โดยจะเรียกเก็บเป็นรำยไตรมำส 

4. ค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติงาน 
(Operating expense): 

ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฎิบตัิงำน อำทิ กำรไดม้ำ กำรถือครองหรือกำรขำยหลกัทรพัย์ ค่ำที่ปรึกษำทำง
กฎหมำย ค่ำใขจ้่ำยในกำรออกเสนอขำยหลกัทรพัย ์(ซึ่งรวมถึงค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเดินทำงและที่พกั
ที่ เกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ เช่น กำรเดินทำงหรือเข้ำร่วมประชุมกับผู้ลงทุนเป้ำหมำย) 
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบญัชี ค่ำใชจ้่ำยเพื่อใชใ้นกำรสืบคน้ ประเมิน สอบทำน กำรขอค ำปรึกษำจำก
ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะดำ้น ค่ำใขจ้่ำยในกำรจดัท ำงบกำรเงิน รำยงำนทำงภำษีหรือรำยงำนต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมที่
จ่ำยใหแ้ก่หน่วยงำนรฐั ค่ำนำยหนำ้ ค่ำคอมมิชชั่น ค่ำธรรมเนียมที่จ่ำยแก่ธนำคำรในกำรจ่ำย รบั กำรโอนเงิน 
กำรแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่ำงประเทศ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกับกำรฟ้องรอ้ง ค่ำประกันต่อควำมเสียหำยที่
เกิดขึน้กับ Partnership หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของ Partnership แต่ไม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมในกำรจัดหำ (Placement fee) ซึ่งจะถูกจัดสรรใน
ค่ำใชจ้่ำยประจ ำปี โดยจะเรียกเก็บตำมสัดส่วนของเงินลงทุนที่อำ้งอิงจำกจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครอง
ในช่วงเริ่มตน้ปีงบกำรเงิน ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยในกำรปฎิบตัิงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงและไม่สำมำรถคำดกำรณ์
ไดล้่วงหนำ้ 

*กองทนุหลกัอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุได ้

อัตราส่วนการลงทุนสูงสุดในธุรกรรมของ BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทุนหลัก) 

 ประเภททรัพยสิ์น / การท าธุรกรรม อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives)  ไม่ก ำหนดอตัรำส่วน 

2 ธุรกรรมกำรกูย้ืมเงินเพื่อประโยชนใ์นกำรจดักำรลงทนุ (Borrowing) ไม่เกิน 25% 

3 กำรขำยหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งยืมหลกัทรพัยม์ำเพื่อกำรส่งมอบ (Short Sale) ไม่ก ำหนดอตัรำส่วน 

4 หน่วย private equity ไม่ก ำหนดอตัรำส่วน 
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ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

1.  ความเส่ียงจากการสูญเสียเงินลงทุน (Capital at risk) 

มูลค่ำของเงินลงทุนและรำยไดท้ี่ไดร้บัจำกกำรลงทุนดงักล่ำวอำจลดลงหรือเพิ่มขึน้ก็ได ้ซึ่งไม่มีกำรรบัประกันใด ๆ ทัง้นี ้ผูล้งทุนอำ จไม่ไดร้บัเงินลงทุน
เร่ิมแรกคืน 

ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตไม่สำมำรถบ่งชีถ้ึงผลกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัหรืออนำคตไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง และไม่ควรเป็นปัจจัยเพียงประกำรเดียวที่น  ำมำใช้
ในกำรพิจำรณำคดัเลือกผลิตภณัฑห์รือกลยทุธก์ำรลงทนุ 

กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศอำจส่งผลใหม้ลูค่ำของกำรลงทนุลดลงหรือเพ่ิมขึน้ ควำมผนัแปรของมลูค่ำเงินลงทนุอำจมีมำก
เป็นพิเศษในกรณีที่เป็นกำรลงทุนในกองทุนที่มีควำมผันผวนสูง และมูลค่ำของทรพัย์สินที่ลงทุนอำจลดลงอย่ำงกระทันหันและในอัตรำที่สูงมำก 
นอกจำกนี ้ระดบัและฐำนในกำรค ำนวณภำษีอำจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ  

กำรลงทุนในกองทนุมีควำมไม่แน่นอนและมีควำมเสี่ยงในระดบัสงู รวมถึงควำมเสี่ยงที่จะสญูเสียเงินลงุทนทัง้หมด กำรตดัสินใจเพื่อกำรลงทุนใดๆ ของ
กองทุนจะตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นหนังสือชีช้วนฯ หรือ Private Offering Memorandum ของกองทุนฉบบัล่ำสดุ เอกสำรที่ก ำหนดขอบเขต
และควบคุมกำรด ำเนินงำน (Governing Documents) ของกองทุนและขอ้ตกลงในกำรลงทุนของ Limited Partner แต่ละรำย ไม่มีกำรรบัประกันว่ำ
กองทนุหรือกลยทุธก์ำรลงทนุใด ๆ หรือกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใด ๆ จะบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่วำงไว้ 

2. ความเส่ียงจากการประเมินมูลค่าหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนทีไ่ม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง (Valuation risk) 

กองทนุมีกำรลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีมลูค่ำตลำดที่สำมำรถประเมินไดใ้นทนัที ในกรณีเช่นนี ้AIFM จะก ำหนดมลูค่ำยตุิธรรม (Fair 
Value) ของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินเหล่ำนีโ้ดยวิธีกำรพิจำรณำอย่ำงสมเหตผุล ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยหลำยประกำร และอำจมีกำรใชโ้มเดลในกำรค ำนวณ
รำคำ (Pricing Model) ที่พฒันำขึน้เป็นกำรภำยใน 

กำรประเมินมลูค่ำของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินอ่ืน ๆ ที่ไม่มีสภำพคล่อง โดยเนือ้แทแ้ลว้จึงขึน้อยู่กบัควำมเห็นส่วนบคุคล และมีควำมเสี่ยงสงูขึน้จำกกำรที่
ขอ้มูลที่ใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำหรือที่ใชใ้นกำรสรำ้งโมเด็ลส ำหรบักำรค ำนวณรำคำอำจไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลำดอ่ืน ๆ กำรที่ปัจจัยดำ้นตลำดที่
เกี่ยวขอ้งมีมำกมำยหลำยชนิด ประกอบกบัลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินที่กองทุนจะท ำกำรลงทนุ ท ำใหไ้ม่สำมำรถรบัประกันไดว้่ำมลูค่ำใด ๆ ที่
มีกำรก ำหนดขึน้จะเป็นมูลค่ำที่แท้จริงที่กองทุนจะได้รบั เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหลักทรพัยแ์ละทรัพยส์ินที่ลงทุนไว้เม่ือถึงเวลำ หรือเม่ือมีกำรจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินเหล่ำนีอ้ย่ำงปัจจบุนัทนัด่วน 

3.  กองทุนไม่มีก าหนดอายุทีแ่น่นอน และโดยท่ัวไปไม่อนุญาตให้มีการถอนเงินลงทุน (The Partnership Does Not Have a Fixed Term and 
Withdrawals Generally Will Not Be Permitted) 

กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุในระยะยำว และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนมีควำมไม่แน่นอน กำรลงทนุในกองทนุจึงเหมำะส ำหรบัผูล้งทุนระยะยำวที่
สำมำรถรบัควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุที่ไม่มีสภำพคล่องได ้

กองทุนไม่มีกำรก ำหนดอำยุที่แน่นอน และโดยทั่วไปจะเก็บรำยไดท้ี่เกิดจำกกำรลงทุนไว้ หรือน ำไปลงทุนต่อ นอกจำกนี ้แม้จะเกิดเหตุกำรณ์ LP 
Termination Event หรือ Dissolution Event (ตำมค ำจ ำกัดควำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี ้ชวนฯ หรือ Private Offering Memorandum) ผู้แทนผู้ลงทุน 
(Representative) อำจก ำหนดใหก้องทุนยังคงถือทรัพยส์ินที่ลงทุนบำงส่วนหรือทั้งหมดต่อไปเป็นเวลำอย่ำงนอ้ย 2 ปี หรือ 5 ปี หลังจำกวันที่เกิด
เหตุกำรณ์ดังกล่ำว รวมถึงหุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิด (General Partner) จะขยำยวันครบก ำหนดกำรเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวออกไป ซึ่งกำรขยำย
ระยะเวลำดงักล่ำวท ำไดไ้ม่เกิน 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ปี โดยตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกล่วงหนำ้จำกผูล้งทนุหลกัโดยเฉพำะเจำะจง (Cornerstone Investors) 
ทกุรำย  

4.  Limited Partners ไม่สามารถไถ่ถอนส่วนได้เสียของเงินลงทุนของตนได้ตามความต้องการ (Limited Partners will not be allowed to 
voluntarily withdraw their Interests) 

ดว้ยเหตนุี ้วิธีเดียวที่ Limited Partners จะสำมำรถรบัรูผ้ลตอบแทนจำกกำรลงทนุใน Partnership หรือไดร้บัผลตอบแทนจำกกเงินลงทนุคือกำรโอนส่วน
ไดเ้สียของตน อย่ำงไรก็ตำม ส่วนไดเ้สียของผูล้งทุนมีขอ้จ ำกัดในกำรโอน และยังไม่มีกำรรบัประกันว่ำจะมีตลำดที่รองรบักำรซือ้หรือขำยส่ วนไดเ้สีย
ดงักล่ำวเกิดขึน้ในอนำคต 
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5.  ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน (No Assurance of Investment Return) 

ไม่สำมำรถรบัประกันไดว้่ำกองทุนจะสำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหก้ับ Limited Partner ได ้แมว้่ำกำรลงทุนเหล่ำนีจ้ะประสบควำมส ำเร็จ แต่คำดว่ำ
ผลตอบแทนที่กองทนุไดร้บัจะถกูน ำไปลงทนุตอ่ ดงันัน้ กองทนุจึงไม่สรำ้งผลตอบแทนที่เกิดขึน้จริงใหก้บั Limited Partner เวน้เสียแต่ว่ำ Limited Partner 
ดงักล่ำวจะโอนส่วนไดเ้สียของตนออกไป อย่ำงไรก็ตำม ไม่สำมำรถรบัประกนัไดว้่ำจะมีตลำดที่รองรบักำรซือ้หรือขำยส่วนไดเ้สียดงักล่ำว ดังนัน้ Limited 
Partners อำจไม่สำมำรถได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของตนในกองทุน นอกจำกนี ้แม้ว่ำจะมีผลตอบแทนเกิดขึน้ ก็ไม่อ ำจรับประกันได้ว่ำ 
ผลตอบแทนเหล่ำนีจ้ะไดส้ดัส่วนกบัควำมเสี่ยงในกำรลงทนุในบริษัทและกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ตำมเป้ำหมำยที่กองทนุวำงไว้ 

6. ความยากล าบากในการก าหนดบริษัททีเ่หมาะสมต่อการลงทุน (Difficulty of Locating Suitable Investment) 

ไม่สำมำรถรับประกันไดว้่ำจะมีจ ำนวนบริษัทที่เหมำะสมต่อกำรลงทุนมำกเพียงพอส ำหรับใหก้องทุนน ำเงินร่วมลงทุนทั้งหมดไปลงทุนเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนที่ตัง้ไว ้หรือรบัประกันว่ำกองทุนจะประสบผลส ำเร็จจำกกำรลงทุนในบริษัทเหล่ำนี ้โดยทั่วไปจ ำนวนบริษัทที่เหมำะสมต่อกำร
ลงทนุจะขึน้อยู่กบัสภำวะตลำด และในบำงกรณีก็ขึน้อยู่กบัภำวกำรณด์ำ้นกฎระเบียบหรือกำรเมืองในขณะนัน้ 

7. การลงทุนในบริษัททีมี่หนีอ้ยู่ในโครงสร้างเงินทุน (Leveraged Portfolio Companies)  

กองทุนอำจลงทุนในบริษัท (Portfolio Company) ที่มีโครงสรำ้งเงินทุนประกอบดว้ยหนีส้ินในระดบัสูง หรือที่มีกำรก่อหนี ้กำรก่อหนีอ้ำจมีผลกระทบ
ส ำคัญที่ไม่พึงประสงคต์่อ Portfolio Companies เหล่ำนี ้รวมถึงกองทุนในฐำนะผูล้งทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในบริษัทเหล่ำนี ้จ ำนวนเงินกู้ยืมของ 
Leveraged Companies และอัตรำดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมซึ่งอำจมีควำมผันผวนเป็นระยะ ๆ รวมถึงค่ำธรรมเนียมและตน้ทุนในกำรกู้ยืมอ่ืน ๆ อำจมี
ผลกระทบอย่ำงมำกต่อผลกำรด ำเนินงำนของ Leveraged Companies ดงักล่ำว และบริษัทเหล่ำนีอ้ำจตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรเงินและกำร
ด ำเนินงำนที่มีขอ้จ ำกัด และกำรกู้ยืมยังท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรระดมเงินทุนเพื่อกำรด ำเนินงำนและกำรลงทุนในอนำคตของบริษัทเหล่ำนีล้ดลง 
นอกจำกนี ้แมว้่ำบริษัทเหล่ำนีอ้ำจสำมำรถก่อหนีไ้ด ้รวมถึงกำรกูย้ืมจำกกองทนุ เงินที่ไดร้บัจำกกำรก่อหนีด้งักล่ำวอำจถกูน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลใหก้ับ
ผูถ้ือหุน้และไม่ถกูน ำไปลงทนุในทรพัยส์ินเพ่ือกำรด ำเนินงำนหรือทรพัยส์ินทำงกำรเงิน หรือมิฉะนัน้ก็ถกูเก็บเอำไว ้ดงันัน้ ควำมสำมำรถของบริษัทเหล่ำนี ้
ในกำรปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกับภำวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงหรือโอกำสทำงธุรกิจอำจมีจ ำกัด รำยไดแ้ละทรพัยส์ินสุทธิของ Leveraged 
Company มกัจะมีควำมผันผวนในอตัรำที่สูงกว่ำกรณีที่มิไดน้  ำเงินที่กูย้ืมมำไปใช ้นอกจำกนี ้Portfolio Company ที่มีลกัษณะโครงสรำ้งเงินทนุที่อำศยั
หนีส้ิน จะมีควำมเสี่ยงต่อภำวะเศรษฐกิจที่ไม่พึงปรำรถนำ อำทิ กำรเพิ่มขึน้ของอตัรำดอกเบีย้อย่ำงมีนัยส ำคญั ภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำอย่ำงรุนแรง หรือ
กำรเสื่อมถอยของกิจกำรของ Portfolio Company หรืออตุสำหกรรมที่บริษัทนัน้ ๆ ด ำเนินธุรกิจอยู่ ในกรณีที่ Portfolio Company ใด ๆ ไม่สำมำรถสรำ้ง
กระแสเงินสดเพื่อช ำระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ไดอ้ย่ำงพอเพียง มูลค่ำกำรลงทุนในหุน้ของ Portfolio Company ดงักล่ำวจะลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญัหรือ
อำจสญูหำยไปเลยก็เป็นได ้

ค าอธิบายศัพท ์:  

Cornerstone investors คือ ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพำะเจำะจง ที่มีกำรลงทุนในกำรระดมทุนรอบแรกดว้ยมูลค่ำตัง้แต่ 250 ลำ้นเหรียญสหรฐัฯ ขึน้ไป และ
ตอ้งไม่ใช่บุคคลที่มีควำมเกี่ยวขอ้งกับ BlackRock, หุน้ส่วนไม่จ ำกัดควำมรบัผิด (General Partner), ผูจ้ัดกำรกำรลงทุน พนักงำนหรือบัญชีอ่ืนใดที่
บริหำรโดย BlackRock และไม่มีกำรโอนหน่วยหรือขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัก่อนครบ 5 ปีนบัถดัจำกวนัระดมทนุรอบแรก หรือมีกำรโอนหน่วย 
(ยกเวน้กำรโอนใหก้ลุ่มบคุคลในเครือ) หรือขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัเม่ือครบหรือภำยหลงัครบรอบ 5 ปีภำยหลงักำรระดมทนุรอบแรกจนท ำให้
มลูค่ำเงินลงทนุในกองทนุหลกัต ่ำกว่ำ 250 ลำ้นเหรียญสหรฐั 

หมายเหตุ: 

(1) ข้อควำมในส่วนของกองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp ได้ถูกคัดเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคัญและจัดแปลมำจำกตน้ฉบับ
ภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรซึ่งบริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำร
ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่นิติ

บคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรือคู่สญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุรวมที่
มีอำยโุครงกำรนอ้ยกว่ำ 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ  
 
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือนอ้ยกว่ำ
หรือเท่ำกบั 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทุนรวมที่มีอำยโุครงกำร
มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี  

2. หน่วย private equity ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

3. ธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives)  ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4. ธุรกรรมกำรกูย้ืมเงินเพื่อประโยชนใ์นกำรจดักำรลงทนุ ไม่เกิน 25% ของ NAV 

5. กำรขำยหลกัทรพัยท์ี่ตอ้งยืมหลกัทรพัยม์ำเพื่อกำรส่งมอบ (short sale) ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

 หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 

3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บำท 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

นโยบายการกู้ยืม : 

บริษัทจัดกำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมกองทุนรวมได ้ตำมหลกัเกณฑเ์งื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก .ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด ทัง้นี ้จะท ำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุรวมเท่ำนัน้ 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging) 
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การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : 

กองทุนนีมุ้่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั โดยกองทุนหลกัมุ่งหวงัใหเ้งินลงทุนเติบโตในระยะยำวโดยเนน้กำรร่วมลงทนุในบริษัทที่
ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Private Equity) ทั่วโลก 

กลยุทธก์ารลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : Plain Strategy : ลงทนุในทรพัยส์ินทำงเลือก หรือกองทนุรวมทรพัยส์ินทำงเลือก 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

- แบบอตัโนมตัิ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

ทกุ 1 ปี 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 50 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กำรรบัซือ้คืนแบบปกติ 

ผูล้งทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่บริษัทจัดกำรเปิดใหบ้ริกำรตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรว ม ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะเปิดใหท้ ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ปีละ 1 ครัง้ ทกุวนัที่ 30 มิถนุำยน กรณีที่เป็นวนัหยดุจะเลื่อนเป็นวนัท ำกำรก่อนหนำ้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มี
ควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน จะตอ้งส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 50 วันโดยประมำณ ก่อนวันที่ 30 มิถุนำยน โดยให้
เป็นไปตำมก ำหนดกำรท ำรำยกำรที่บริษัทจดักำรก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน ทัง้นี ้ระยะเวลำในกำรส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุล่วงหนำ้อำจเปลี่ยนแปลง
ไดใ้นแต่ละปี โดยเป็นไปตำมที่กองทนุหลกัก ำหนดไว ้โดยบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมกองทนุหลัก 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรไถ่ถอนตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่รบัไวท้ัง้หมดหรือบำงส่วนได ้โดยเป็นไปตำมขอ้จ ำกัดกำรไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ทัง้นี ้หำกรำยกำรไถ่ถอนไม่ไดถู้กน ำไปด ำเนินกำรทัง้หมด กองทุนหลกัจะน ำไปด ำเนินกำรในรอบไตรมำสถัดๆ ไปภำยใน
รอบปีบญัชีของกองทนุหลกัโดยอตัโนมตัิ โดยไม่มีกำรแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ และในกรณีที่มีรำยกำรไถ่ถอนที่ยงัไม่ไดถ้กูด ำเนินกำรภำยในรอบปีบญัชีของ
กองทุนหลัก รำยกำรที่เหลือดังกล่ำวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีกำรแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
เปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรดงักล่ำวในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัและ/หรือเวลำท ำ
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เป็นตน้ บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
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ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจัดกำรเปิดใหบ้ริกำรตำมที่ระบไุวใ้น “หนังสื อชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม” 
โดยจะตอ้งสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเ ป็นผลให้
จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ื อหน่วยลงทุนตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวน
หน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทั้ งหมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำ
ที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ
โดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคตได ้

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 77 วนันับแต่วนัถัดจำกวนัท ำรำยกำร โดยไม่นับรวมวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำร
กองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำร
ช ำระรำคำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
เห็นสมควรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคตได ้และ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนตำมเง่ือนไขของกองทุน
หลกัได ้

กำรรบัซือ้คืนแบบอตัโนมตัิ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนใหส้ั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุและมอบหมำยใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิแลว้ 

กำรพิจำรณำจ่ำยเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมตัิจำกกำรจ่ำยปันผลสภำพคล่อง (Liquidity Dividend) ที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชร้ำยชื่อตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎอยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทุน ณ วนัท ำกำรแรกของปีที่มีประกำศกำรจ่ำยเงินปันผลสภำพคล่องจำกกองทุนหลกั ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนิน กำร
ดงักล่ำวไดโ้ดยเป็นไปตำมเง่ือนไขของกองทนุหลกั 

บริษัทจัดกำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน -สะสมมูลค่ำ 
(KFCASH-A) (กองทนุปลำยทำง) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทนุปลำยทำงในภำยหลงัไดโ้ดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจของบริษัท
จัดกำร อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีเกิดเหตุกำรณท์ี่กองทุนปลำยทำงประสบปัญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใชเ้ครื่องมือใดๆ ส ำหรับกำร
บริหำรสภำพคล่องของกองทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิและช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำว
ดว้ยวิธีกำรโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือน ำส่งเช็คทำงไปรษณีย ์หรือโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลปร ะโยชน์
แลว้ 

(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง ต่ำงจำก
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
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2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มูลของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (2) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้ บริษัทจัดกำร
จะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั 

เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทนุ
สถำบนั หรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ” เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

1. บริษัทจดักำรอำจมีกำรจ ำกดักำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุตำมขอ้ก ำหนดของกองทนุหลกั ซึ่งจะจ ำกดักำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุในแต่ละรอบปีไม่เกินรอ้ยละ 5 
ของมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั โดยค ำนวณจำกเงินสดส่วนเกินทัง้หมดที่ มีส  ำหรบักำรไถ่ถอนหน่วยลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวำคมของปีก่อนหนำ้ 
ในกรณีที่มีกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัรวมกนัเกินกว่ำอตัรำที่ก ำหนดไวด้งักล่ำว กองทนุหลกัอำจจดัสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่ำที่อตัรำที่ก ำหนด
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยที่ส่งรำยกำรไถ่ถอนในสดัส่วนที่เท่ำกนั (Prorate basis) ส ำหรบัยอดไถ่ถอนส่วนที่เกินอตัรำที่ก ำหนดจะถกูน ำไปด ำเนินกำรใน
รอบถัดไปเป็นรำยไตรมำส อย่ำงไรก็ตำม หำกพน้ปีงบกำรเงินของกองทุนหลกัแลว้ ยอดไถ่ถอนที่ยงัไม่ถูกด ำเนินกำรจะถูกยกเลิกโดยอตัโนมตัิทั้ งหมด
โดยเป็นไปตำมเง่ือนไขของกองทนุหลกั โดยไม่มีกำรแจง้ล่วงหนำ้ 

2. บริษัทจัดกำรอำจหยุดกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนหลกัมีกำรจ ำกัดหรือชะลอกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย  หำกเกิด
เหตุกำรณไ์ม่ปกติที่อำจส่งผลต่อรำคำ NAV ของกองทุนหลกัและผูถ้ือหน่วยรำยอ่ืนในกองทุนหลกัอย่ำงมีนัยยะส ำคญั หรือเป็นกำรไถ่ถอนที่อำจขดัต่อ
กฏเกณฑต์่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมเกณฑก์ำรป้องกนักำรฟอกเงิน 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกเป็นกำรชั่วครำว
หรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบโดยพลนั 

4. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใดๆ 

(4.1) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

(4.2) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได  ้

(4.3) กรณีที่กองทนุหลกัมีกำรปรบัปรุง หรือเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรเสนอขำย และ/หรือกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ี่เปลี่ยนแปลงโดย
กองทนุหลกั 

(4.4) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่น ที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจัดกำร จึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบุคคลดงัที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจเพิ่มเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองอ่ืนใด ที่อำจจะก ำหนดขึน้ในอนำคตนอกเหนือจำกประเทศสหรฐัอเมริกำ โดยถือว่ำ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้โดยจะประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิ
ทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำ งประเทศ 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์และ ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรของกองทนุ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค  ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ  : 0.107 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ  : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หกัดว้ย มูลค่ำ
หนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ  2.247 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม : 

(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 

(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 

(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกั ทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและต่ำงประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้ 
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(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของ
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธโ์ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธด์งักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในส่วนที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 

(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุนเพ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรของกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธร รมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ซึ่งไดแ้ก่ 

(8.1) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรโอน/จ่ำย/รบั เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นตน้ 

(8.2) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรใชห้รืออำ้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมำยกำรคำ้ และ/หรือเครื่องหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรือของผู้
ค  ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เครื่องหมำยกำรคำ้ หรือขอ้มลูอ่ืนใด จำก service provider เป็นตน้ 

(9) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว บริษัทจดักำร
จะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้
ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

หมำยเหต ุ: 

1. ค่ำธรรมเนยีมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

2. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้

(2.1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 

(2.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและขอ้มูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทุนโดยตรง 

(2.3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ  หรือหนังสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจัดกำรเดียวกัน และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 
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เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทุนรวมภำยใตก้ำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมลูค่ำซือ้ขำย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บำท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000.0 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : 50.0 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บ 

ตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตำมที่จ่ำยจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ: 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสูจนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่ วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของธนำคำรพำณิชย ์เช่น กำรใชบ้ริกำรบัตร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย ์ก ำหนด 

(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง 

(4) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตัวของผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

(5) ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Brokerage fee) : 

(5.1) เม่ือมีกำรสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

(5.2) เม่ือมีกำรสั่งขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำร เม่ือมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกดงักล่ำว 
กองทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน และน ำเขำ้กองทุน ทัง้นี ้อตัรำค่ำใชจ้่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้  หำกบริษัท
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง 

หมำยเหต:ุ 

ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณเป็นรำยเดือนโดยใชมู้ลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ เป็นฐำนในกำรค ำนวณ 

ระยะเวลำตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่ งจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส ำคญั โดย
ในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนั้น หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีทีมี่การเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของ บลจ. 
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    1.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
          1.1.1 ไม่เกินอตัรำที่ระบใุนโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ > 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
          1.1.2 เกินอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร1 (มีกำร
ก ำหนดอย่ำงชดัเจนไวใ้นโครงกำรแลว้ว่ำสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงในลกัษณะดงักล่ำวได)้ 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุว้
ในโครงกำร 

     บลจ. ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  ำนกังำนทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่
เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัรำที่ระบไุว้
ในโครงกำร 

     เปิดเผย2 ใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบล่วงหนำ้ > 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บเพ่ิมขึน้ และแจง้ให้
ส  ำนกังำนทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร     บลจ. ตอ้งขอมติ3 เพื่อแกไ้ขโครงกำร 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรเรียกเก็บลดลง 
    2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุวใ้นโครงกำร      ให ้บลจ. สำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถ้ือว่ำส ำนกังำนเห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำร

ในเรื่องดงักล่ำว 

หมายเหตุ :  
1 เทียบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่ บลจ. เรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิ่มขึน้ 
2 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง 
3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิ ธีกำรในกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน และกำรจัดประชุมผูถ้ือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
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9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผล
เร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบั
เพ่ิมระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ไดต้ำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำ งอ่ืนที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมื อที่บริษัทจัดกำร
ไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเ ปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื ้อขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม  (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรัพยท์ี่ลงทนุ
หรือกองทนุปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่อง
ของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำย
ของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิดว้ยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทุนในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง
อ่ืนได ้
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4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำม กำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป  เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช ้liquidity fee บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุ
ปลำยทำง 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort และหำกทรำบว่ำ
กองทนุหลกัหรือกองทนุปลำยทำงมีเครื่องมือ liquidity fee แลว้ บริษัทจดักำรจะปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่ำวในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม พรอ้มแจง้
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และ/หรือช่องทำงอ่ืนใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ 
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และในกรณีที่ บริษัท
จดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืน
ใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็น
ส ำคญั 

2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุน
ปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทุน
รวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุ
รวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิ จำรณำใชข้้อมูล
ประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม  สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำร
ลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึ ้นใน
อนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใชร้่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้
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ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัรำสูงสุดที่
ระบไุวใ้นโครงกำร 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนั
ท ำกำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกั บกำรใชเ้ครื่องมือ 
swing pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทุน ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ย มูลค่ำกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุน (redemption) และหักดว้ยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช ้swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับ
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort และหำกทรำบว่ำ
กองทุนหลกัหรือกองทุนปลำยทำงมีเครื่องมือ swing pricing แลว้ บริษัทจัดกำรจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่ำวในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวม พรอ้ม
แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ/หรือช่องทำงอ่ืนใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือ 
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และในกรณีที่บริษัท
จดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืน
ใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
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2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนักงำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ื น 
ทัง้นี ้กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ
สมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ  ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำย
กำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำ
สำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพ
คล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐำน และ/หรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใ ชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอ่ืนใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่อง มือ ADLs และ
บริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่
ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไวใ้นโครงกำรโดยบริษัทจัดกำรจะ
เปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มี ผลเริ่มใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน 
ค ำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
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3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทำผลกระทบ
ทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช ้ADLs บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุน
ปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคล้องกับกองทุนหลกัหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort และหำกทรำบว่ำ
กองทุนหลกัหรือกองทนุปลำยทำงมีเครื่องมือ ADLs แลว้ บริษัทจัดกำรจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่ำวในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม พรอ้มแจง้ใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ/หรือช่องทำงอ่ืนใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่ องมือ อำจมี
กำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และในกรณีที่บริษัทจดักำร
มีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกัอำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่มเครื่ องมืออ่ืนใด
เพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1000000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช ้Notice period ส ำหรบัรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ลำ้นบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตุที่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period 
นัน้เช่นเดียวกับค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัที่ท  ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period ร่วมกับเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, 
Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนด
ไวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรไดร้บัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจดักำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด 
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4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของ
กองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทนุปลำยทำงมีกำรใช ้notice period บริษัทจดักำรสำมำรถจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุปลำยทำงได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort และหำกทรำบว่ำ
กองทุนหลกัหรือกองทุนปลำยทำงมีเครื่องมือ Notice period แลว้ บริษัทจัดกำรจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่ำวในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวม พรอ้ม
แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และ/หรือช่องทำงอ่ืนใดที่บริษัทจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือ 
อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และในกรณีที่บริษัท
จดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืน
ใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ในแต่ละรอบ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจัดกำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ ำหนดไว ้

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำร
ซือ้ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำก กว่ำ Gate 
threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่ำกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ย มูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) 

4. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 

5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ 
Redemption Gate ขัน้ต ่ำ และ gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุวใ้นโครงกำร 



กองทนุเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยำว-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย                                       22/07/2022  Page 23 

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลีย่นออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจัดกำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุน ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

8. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนีใ้หร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำร
ที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate 
ขัน้ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อน
ระยะเวลำที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุในส่วนที่เหลือได ้
บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชักชำ้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ ถือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณอ์ำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดักำร
อำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลำยทำงมีกำรใช ้redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับกองทุนหลกัหรือตำมขอ้มูลที่ไดร้บัจำกกองทุนหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort และหำกทรำบว่ำ
กองทุนหลักหรือกองทุนปลำยทำงมีเครื่องมือ redemption gate แลว้ บริษัทจัดกำรจะปรบัปรุงขอ้มูลดงักล่ำวในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม 
พรอ้มแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และ/หรือช่องทำงอ่ืนใดที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ เงื่อนไขของ
เครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทนุหลกั และในกรณี
ที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ หรื อมีกำรเพิ่ม
เครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 5 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ สมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
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บริษัทจัดกำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ (suspension 
of dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จดักำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยกำร
ด ำรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย ์และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 62 วนั 

และประกาศภายใน : 64 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กำรค ำนวณและประกำศ NAV ดงักล่ำว เนื่องจำกกองทุนมีนโยบำยลงทุนในหน่วย CIS เพียงกองทุนเดียว (“กองทุนหลกั”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่
นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน และกองทุนหลกัดังกล่ำวมีกำรค ำนวณและประกำศ NAV เป็นรำยไตรมำส ส่งผลใหบ้ริษัท
จัดกำรไดร้บัขอ้มูลเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณและประกำศเป็นรำยไตรมำสตำมกองทุนหลกั โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนวณภำยใน 62 วนัและประกำศมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทนุ ภำยใน 64 วนั 

กองทุนอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดได ้หำกกรอบระยะเวลำดงักล่ำวตรงกับวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำร
กองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับ
กำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศก ำหนด หรือกรณีที่กองทุนหลกัมีกำรเลื่อนกำรค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ ซึ่งเป็นเหตุ ให้
กองทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 

ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัระยะเวลำในกำรค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลำดงักล่ำวในอนำคตได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงโดยกองทนุหลกั 

กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใชห้ลกักำรโดยเทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัท
จัดกำรลงทุนซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มูลเกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของ
ตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้

(1) Bloomberg 

(2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters 

(3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1) และ (2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสู่สำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำมเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เพ่ือค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดย
ใชร้ำคำปิด (close) ที่ประกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชอ้ตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จำกแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถใช้



กองทนุเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยำว-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย                                       22/07/2022  Page 25 

อำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน หรือประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคตในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็ นชอบร่วมกัน
ระหว่ำงบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

ทั้งนี ้ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนไทยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่มีรอบกำรซือ้ข ำยหน่วย
ลงทุนเดียวกันมำใชใ้นกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัย ์หำกแต่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน (Trade Date) ของกองทุนหลกัและวนัหยุดไทยมี
ควำมแตกต่ำงกันโดยส่งผลใหก้องทุนไทยตอ้งก ำหนดวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่แตกต่ำงกันไป บริษัทจัดกำรจะยังคงใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนของ
กองทนุหลกัในรอบที่มีกำรซือ้ขำยรอบเดียวกนักบักองทนุหลกัมำใชใ้นกำรก ำหนดมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุไทยลงทนุ 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและหรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยเรื่ องกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนหรือ
รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของบริษัทจัดกำร โดยเหตุดั งกล่ำว
ส่งผลใหบ้ริษัทจัดกำรไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับรำคำของทรพัย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏิบตัิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ
ผ่ำนช่องทำง ที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน  

1. บริษัทจัดการ 
 
ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 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. สิทธิของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขัดต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือซกัซอ้ม
ควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 

1.1 ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนับสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตใหบ้ริษทั
จดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้

1.3 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทุน เช่น ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูต้ิดต่อกับผูล้งทุน ที่ปรึ กษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ชี่ยวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มูล ข่ำวสำร ( Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทั้งนี  ้ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร 

1.4 รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.5 ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทั้งนี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.8 สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ัดกำรกองทุนมีเหตุอนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงั กล่ำวไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 

1.9 ปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษำไว้ซึ่ งผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตข้อบเขต หน้ำที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.  

2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 

2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

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

2.1.3 แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนว นและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 
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2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร 

2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกกองทนุรวม" 

2.1.6 จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2 กำรบริหำรกองทนุ 

2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใชค้วำมสำมำรถเพื่อพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหน่ วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซ่ือสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2 จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 

2.2.4 จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย์ 

2.2.6 จัดใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจัดกำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 

2.2.7 เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.8 ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 

2.2.10 ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดโครงกำรและ/หรือขอ้ผกูพนั 

2.2.11 จัดใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มูลอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแต่ละช่วงเวลำ 

2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบัญช ี

2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล .ต. 
ก ำหนด 

2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.3.6 จัดท ำรำยงำนโดยระบุชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทุนหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนมีมูลค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บริษัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้

2.3.7 ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนังสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจัดส่งใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี 

2.3.8 ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 

2.4 กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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2.4.1 จัดใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จัดใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่ เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พื่อใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้

2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.4.3 ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4 จัดใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรกัษำทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ิน
อ่ืนแทนเงิน 

2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซื ้อ
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

2.5.1 จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.5.2 แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผูกพั น
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้ 

2.5.3 แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดกำร
กองทนุรวม 

2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนั โครงกำรจัดกำรกองทุน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ 
หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นีใ้นกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขัดหรือแยง้
กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุ ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนักงำนหรือโดยเหตุอ่ืนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ช่ือ : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. 

ทีอ่ยู่ : อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 เลขที่ 399 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน”์ ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
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(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดูแล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทุน รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงไดร้บัจำกกำรจัดตัง้และด ำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจอง ซือ้หน่วย
ลงทุน เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทุนและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และ
หรือบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ 

(2) จัดให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำค่ำ
หลกัทรพัยด์งักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร 

(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรโดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร 

(4) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชุมผูถ้ือหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซือ้
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทุน โดยทนัทีที่ผูดู้แลผลประโยชน์
ไดร้บัข่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์

(5) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกอ งทนุ
เพ่ือประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 

(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษัทจดักำร 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ 
ข) จดัท ำบญัชีและรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้
ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ 
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) รบัรองควำมถูกตอ้งในกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ิน มูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรบัซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทุน และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้ 

(8) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน
ตำมปกติท ำให้มูลค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สินอ่ืนนอกจำกที่ ก ำหนดไว้ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(9) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรื อ
ทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน แลว้แต่กรณี
ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจัดกำร และด ำเนินกำรแจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดท ำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องก ำหนด
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 

(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพ่ือประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี 

(11) ดูแลใหบ้ริษัทจัดกำรปฏิบตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใตม้ำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเคร่งครดั หำกบริษัทจัดกำรมิได้
ปฏิบตัิตำมใหแ้จง้บริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือไม่ป ฏิบัติ
หนำ้ที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว 
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(12) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ 

(13) ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะปฏิบัติตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั 

(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เม่ือเลิกโครงกำรจัดกำรแลว้ หนำ้ที่ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะสิน้สุดเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิหนำ้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้ 
ก) รบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 
ข) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรตำมมำตรำดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

(15) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์อง
โครงกำรจดักำร 

(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

(17) ดูแลเก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทุนที่ลงทุนในต่ำงประเทศ รวมทั้งดูแลกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับกำรรกัษำทรพัยส์ินของกองทุนผ่ำนระ บบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถว้น 

ผูดู้แลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดูแลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งกำรด ำ เนินกำรดงักล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีก ำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แล
ผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็น เพื่อขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกัน โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว้  อนัเป็นสำระส ำคญัของสัญญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
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เพิ่มภำระหนำ้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดังกล่ำว ผูดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่ งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนข์ำดคุณสมบัติขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผูดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจัดกำร
แจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันับตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 

(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ใหก้ระท ำไดต้่อ เม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำไดห้ำกเป็นกรณีทีมี่
นยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 
ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. 
เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์02-232-2345 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 
ทีอ่ยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 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 

ประเภทของผูป้ระกนั : 
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 
ประเภทและกำรประกอบธุรกิจของผูป้ระกนั : 
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผูป้ระกนั : 
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ : 
ผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ : 

mailto:krungsriasset.clientservice@krungsri.com
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ : 
รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรประกนั 
เง่ือนไขกำรรบัประกนั : 
- 
จ ำนวนเงินทนุประกนั : 
จ ำนวนผลตอบแทนที่ประกนั : 
ระยะเวลำกำรประกนั : 
วนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรประกนัแต่ละงวด : 
วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัช ำระเงินลงทนุ (และผลตอบแทน) : 
ผลของกำรขำยคืนหนวยลงทนุก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรประกนั : 
ผลของกำรขำยคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทนุเม่ือครบก ำหนดระยะเวลำประกนั ในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุสทุธิสงูกวำ่มลูค่ำ ที่ประกนั : 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใดอนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์จะตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลง ทนุ : 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูป้ระกนั : 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker 
ชื่อ : 
ที่อยู่ : 

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล: 

ตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีที่ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุมีลกัษณะเป็น “ผูล้งทนุสถำบนั” หรือ “ผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก 

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือส ำนักงำนผูส้นับสนนุที่เปิดบญัชีกองทุนไว้ ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผูโ้อนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหน่วยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ" 

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 
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ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ ในกรณีที่เป็นกำรโอนหน่วยลงทนุใหก้บับคุคลที่ไม่ใช่ “ผูล้งทนุสถำบนั” หรือ 
“ผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ” ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบั
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุน
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจัดกำร
และ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ 

(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูส้นบัสนนุของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชนห์รือตำมมติเสียงขำ้งมำกของ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุ นดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็ นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
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บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำ
บคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้แรก 
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วย ลงทุน เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้ับใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์
เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุด
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทุน รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำร
หรือผูส้นับสนุนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภำยในวนัเดียวกัน โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อ ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 

บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนก็ต่ อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนออกใหใ้นนำมบริษัทจัดกำรแก่ผูส้ั่งซื ้อเป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำใหบ้ริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุ นใหเ้ป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจุบนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เป็นหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

1. หลกัเกณฑใ์นกำรเลือกช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย ์

บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลำยกรณี 
ดงัต่อไปนี ้

(1) กองทนุรวมไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้หรือ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงที่จะรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน หรือ 

(3) เม่ือกองทุนหลกัช ำระคืนเงินลงทุนและ/หรือผลตอบแทนเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินแก่กองทุน และกองทุนไม่สำมำถแปลงเป็นเงินได ้
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผลไดใ้นขณะนัน้ 

2. กำรจดัสรรหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินเพ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะยึดหลกัใหมี้กำรด ำเนินกำรที่เหมำะสม เป็นธรรม ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกรำยเป็นส ำคัญ ในกรณีที่มีขอ้จ ำกัดในกำร
จัดสรรหลักทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืน เช่น หน่วยกำรซือ้ขำย (Board lot) ขั้นต ่ำหรือหน่วยหรือมูลค่ำซือ้ขำยขั้นต ่ำของตรำสำรอ่ืนๆ หรือตรำสำรหรือ
หลกัทรพัยไ์ม่มีสภำพคล่องเนื่องจำกมีเงื่อนไขที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแบ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินได ้หรือไม่สำมำรถโอนเปลี่ยนมือได ้เป็นตน้ บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินตำมวิธีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำเหมำะสมเป็นธรรม ต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรำย 

3. กำรจดัสรรหลกัทรพัยเ์พ่ือส่งมอบ 

บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่จะน ำมำช ำระเป็นค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหก้ับผูข้ำยคืนหน่วยลงทุน โดยค ำนวณจำกมลูค่ำ
ยุติธรรมที่บริษัทจัดกำรใชค้  ำนวณหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนนัน้ ณ วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยเทียบจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่กองทนุ
รวมตอ้งจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุกบัมูลค่ำตลำดของพอรต์กำรลงทุน และจัดสรรหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนของมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ ละตวัใน
พอรต์กำรลงทนุ ณ วนัที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

วิธีกำรในกำรค ำนวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรพัย ์

(1) ค ำนวณจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ตอ้งช ำระใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) ค ำนวณสดัส่วนตำมมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์กำรลงทนุ เพ่ือพิจำรณำว่ำหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัคิดเป็นสดัส่วนเท่ำใดของพอรต์กำร
ลงทนุทัง้หมด 

(3) ค ำนวณมลูค่ำและจ ำนวนของหลกัทรพัยท์ี่จดัสรรใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยเทียบตำมสดัส่วนของหลกัทรพัยแ์ต่ละตวัในพอรต์กำรลงทุนกบัจ ำนวน
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ 

(4) แปลงมูลค่ำหลกัทรพัยท์ี่จัดสรรใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณไดต้ำมขอ้ (3) เป็นจ ำนวนหุน้และหรือหน่วยโดยใชร้ำคำตลำด ณ วนัที่ท  ำกำรรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิและจะปัดจ ำนวนหุน้และ/หรือหน่วยตำมหลกัสำกล 

(5) เทียบมูลค่ำหลกัทรพัยท์ี่ค  ำนวณตำมขอ้ (4) กับจ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่กองทนุตอ้งช ำระใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุหำกมีส่วนต่ำงบริษัทจดักำร
จะจ่ำยส่วนต่ำงเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีที่กองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบักำรช ำระคืนส่วนต่ำงตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะท ำกำรจ่ำยส่วนต่ำงใหก้บัผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ เม่ือ
กองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรใดถดัจำกวนันัน้ 

หมำยเหต:ุ ส่วนต่ำงระหว่ำงมลูค่ำที่บริษัทจดักำรจะจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เท่ำกบั มลูค่ำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่ตอ้งกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูข้ำยคืน
หน่วยลงทนุ หกัดว้ย จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุพึงไดร้บั 

4. วิธีกำรส่งมอบ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรส่งมอบหลกัทรพัยไ์ปยงับญัชีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเปิดไวก้บับริษัทนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(broker) หรือผูร้บัฝำกหลกัทรพัย ์
(custodian) หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยในส่วนที่เป็นเงินนัน้ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำขำย
คืนหน่วยลงทุน ตำมวิธีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะส่งมอบหลกัทรพัยแ์ละช ำระค่ำขำยคื นในส่วนที่เป็น
เงินตำมขำ้งตน้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่บริษัทจดักำรช ำระค่ำขำยคืนเป็นเงินใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) :  

- 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิด
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไปตำม และไม่ขัดหรื อแยง้กับ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัส่วนที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 
19/2554 

(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบั กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ โดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจัดกำรกองทนุรวมจะจัดใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ พรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 100 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใด และบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

2. เม่ือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน 
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3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ 
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดกำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยแลว้ หำกเป็นกรณีที่ 
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นว่ำสถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม เช่น ตลำดมีควำมผนัผวนอย่ำงรุนแรง เป็นตน้ 
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัวงเงินรบัอนุญำตใหน้ ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทุนไม่สำมำรถน ำเงินไป
ลงทนุในต่ำงประเทศตำมวตัถปุระสงคโ์ครงกำร 
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถลงทนุในกองทุนหลกัไดห้รือไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทุนรวมต่ำงประเทศใด ๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รือนโยบำยกำรลงทนุใกลเ้คียงกนักบัของโครงกำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจัดตัง้กองทนุเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 
(5) กรณีมีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้

1. ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุโดยวิธีกำรดงันี ้
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได  ้
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

3. จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุเพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำไดเ้พ่ือ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

4. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 3. ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ
และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

เนื่องจำก BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (กองทนุหลกั) มีเง่ือนไขในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในอตัรำรอ้ยละ 95 ของมลูค่ำ
เงินที่ไดร้บัจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั หำกเป็นกรณีที่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัทัง้หมดเพื่อเลิกกองทนุ ดงันัน้ จึงส่งผล
ใหใ้นกำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุนี ้บริษัทจดักำรจะช ำระเงินที่ไดร้บัจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่เหลือทัง้หมดของกองทนุหลกัในอตัรำรอ้ยละ 95 ของ
มูลค่ำเงินค่ำที่ไดร้ับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือซึ่งอำจจะนอ้ยกว่ำอัตรำรอ้ยละ 5 ก็ได้ บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว ภำยในเดือนพฤษภำคมของรอบปีถัดจำกปีที่เลิกกองทุนรวม หรืออำจนำนกว่ำนัน้โดยเป็นไปตำม
เง่ือนไขของกองทนุหลกั   

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่รวบรวมและแจกจ่ำย
ทรพัยส์ินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมแต่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุใหเ้สร็จสิน้ 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร 
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เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียน
เลิกกองทนุรวมแลว้ หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรพัยส์ินคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้  ำระบญัชีจดักำรโอนทรพัยส์ินดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรบัเงิน หรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภูมิล ำเนำ เพ่ือบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุน
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 


