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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Yenjai Fund 

ช่ือย่อโครงการ : KFYENJAI 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลำยครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกและยุติกำรขำยหน่วยลงทุน เช่น  กรณีเกิด
เหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทนุของกองทนุซึ่งพิจำรณำแลว้อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูล้งทนุในระยะยำวไดเ้ป็นตน้ โดยบริษัทจดักำร
จะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุนัน้ 
และใหก้ำรอนุมตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนภำย ใน 15 วนันับแต่
วนัที่กำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผิด
ของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุจนครบถว้น 

(2) ในกรณีที่กองทุนระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้
กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ  ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทุนตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 7 วนันับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัสดุทำ้ยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผิดของบริษัท
จดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี นบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้ 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

เพ่ือส่งเสริมกำรลงทนุในตลำดทนุและ/หรือตลำดเงิน และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม โดยจะระดมเงินทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและสถำบนัต่ำงๆ  ไปลงทนุตำม
นโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

- ตรำสำรทนุ 

- ตรำสำรหนี ้

- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย/์REITs 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน 

สดัส่วนกำรลงทนุ : โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกิน รอ้ยละ 15.0 ของ NAV 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี ้

สดัส่วนกำรลงทนุ : โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำ รอ้ยละ 70.0 ของ NAV 
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การก าหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย/์REITs 

สดัส่วนกำรลงทนุ : โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกิน รอ้ยละ 15.0 ของ NAV 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทนุรวมที่มีนโยบำยเปิดใหมี้กำรลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภำยใต ้บลจ. เดียวกนั 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกิน รอ้ยละ 79.0 ของ NAV 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทนุจะพิจำรณำลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกนั ดงัต่อไปนี ้

1. กองทนุจะลงทนุในตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วย CIS ของกองทนุรวม
ตรำสำรหนี ้ซึ่งมีสดัส่วนรวมกนัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีอย่ำงนอ้ยรอ้ยละ 70 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

2. กองทนุจะลงทนุในตรำสำรทนุ ไดแ้ก่ หุน้ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ (Derivatives) ที่อำ้งอิงกบัผลตอบแทนของหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจดทะเบียนขำ้งตน้ โดยใหร้วมถึงหุน้ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียน
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยด์งักล่ำว หรืออำจลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวมตรำสำรทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุ 

3. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัย ์(REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย ์(Property) ที่
จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้
กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET) โดยใหร้วมถึงหน่วย property ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

4. กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมอ่ืนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 79 ของ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุรวมอ่ืนนัน้มีกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใด ๆ ที่อยู่ภำยใตก้ำรจัดกำรของบริษัทจดักำร
ต่อไปไดอี้กไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นกองทนุรวมอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำร ตอ้งไม่ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมดงัต่อไปนี ้

(4.1) กองทนุรวมอ่ืนที่เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่ำว 

(4.2) กองทนุรวมที่เป็นผูถ้ือหน่วยของกองทนุรวมอ่ืนตำม (4.1) 

ในกรณีที่มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภำยใต ้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิใหก้องทุนรวมตน้ทำงลงมติใหก้องทุนรวมปลำยทำงอย่ำงไรก็ดี 
ในกรณีที่กองทนุรวมปลำยทำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อขอมติได ้เนื่องจำกติดขอ้จ ำกดัหำ้มมิใหก้องทุนรวมตน้ทำงลงมติใหก้องทนุรวมปลำยทำง บริษัท
จัดกำรสำมำรถขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได ้หำกไดร้บัมติเกินกึ่งหนึ่งของผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงในส่ว นที่
เหลือ 

ทั้งนี ้กำรลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์งื่อนไขที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.ก ำหนด หรือกฎหมำยอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง หรือประกำศอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง และ/หรือที่มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 

5. กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรดงักล่ำวรวมกันไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน และอำจลงทนุในตรำ
สำรทุนของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยฯ์ (Unlisted Securities) โดยมีสดัส่วนกำรลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทนุ และตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note) โดยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

6. กองทุนอำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึง
กำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่อำ้งอิงกับ
รำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ และ/หรือสญัญำฟิวเจอร ์เป็นตน้ 
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7. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ กองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบ
ทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ 

8. ส่วนที่เหลือ กองทุนอำจจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนทัง้ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตำมที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหล้งทนุได ้

9. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นีโ้ดยจะค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 

(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจำกได้รบัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 50,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 5,000,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

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) 

การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

- สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล 

รายการ class of unit : 
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1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดส้ม ◌่ำเสมอจำกเงินปันผล ทัง้นี ้ผูล้งทุนประเภทนิติบคุคล/สถำบนั มีสิทธิไดร้บัสิทธิพิเศษทำงภำษี หำก
ปฏิบตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นนิติบคุคล กลุ่มผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ และ/หรือผูล้งทนุสถำบนัที่บริษัทจดักำรก ำหนด ที่ตอ้งกำร
รบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนด 
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมผูล้งทนุที่เป็นนิติบคุคล กลุ่มผูล้งทนุและ/หรือผูล้งทนุ สถำบนัไดโ้ดยบริษัทจดักำรจะประกำศแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหน้ำ
ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

6. การจ่ายเงินปันผล 

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
KFYENJAI-A ไม่จ่ำย 
KFYENJAI-D จ่ำย 
KFYENJAI-I ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 10 ของก ำไรสุทธิในงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปัน
ผลนัน้ และ/หรือจ่ำยจำกก ำไรสะสมในอตัรำที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำใหก้องทุนรวมมีผลขำดทนุ
สะสมเพิ่มขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผลหำกกรณีเกณฑท์ี่ใชพ้ิจำรณำดงักล่ำว
ขำ้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนอ้ยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทนุก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี  ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือห น่วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอ 

(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ื อ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณียต์ำมที่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต 

(4) ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่ง
ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษี 
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรรบัซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรรบัซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรรบัซือ้คืน : ไม่ก ำหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท ำกำร 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะเริ่มรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลำดงักล่ำวที่แน่นอน
ไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั” ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัท
จดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวโดยประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัท
จดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำรโดยพลนั 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจดักำรเปิดใหบ้ริกำรตำมที่ระบไุวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” โดย
จะตอ้งสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำร
ท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้น “หนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม” ทัง้นี ้บริษั ทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคตได ้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่ท  ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุดงักล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงั โดยถือว่ำไดร้บัควำมยินยอม
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนบริษัท จัดกำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนด
ไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
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(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ท  ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจดักำร 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูต้องต่ำงจำกรำคำ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
ตำมขอ้ 1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมอบหมำยให้
ผูด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ 
โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดต้ำมปกติ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนที่
บริษัทจดักำรและ/หรือผ่ำนผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นบำงชนิดหน่วยลงทุนหรือทัง้หมด ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำ รใชส้ิทธิปิดรบัค ำ
สั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

2. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(2.1) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

(2.2) เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่ง ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได  ้

(2.3) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และอำจจะไม่ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์
ของประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ิน
ของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือระงับกำร
สั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจเพิ่มเติมประเทศอ่ืนใด หรือพลเมืองอ่ืนใด ที่อำจจะก ำหนดขึน้ในอนำคตนอกเหนือจำกประเทศสหรฐัอเมริกำ โดยถือว่ำ ไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ โดยจะประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
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3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะเห็นสมควรที่จะท ำ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส  ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

4. บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนของผูล้งทุนที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกค ำสั่งดังกล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบุคคลที่ บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั 

5. บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนห์รือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนตน้ทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 4.6545 ต่อปีของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนค์่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุน 
ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 4.6545 ต่อปีของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนค์่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุน 
ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 4.6545 ต่อปีของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนค์่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุน 
ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ ค่ำใชจ้่ำย
ในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์และ ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรของกองทนุ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุน 
ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุน 
ณ วนัที่ค  ำนวณ 
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3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทุน 
ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบั ติกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมดหกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมดหกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมดหกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้ งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมำณกำรค่ำ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม : 

(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 
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(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำม
ทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 

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

(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูดู้แลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรกัษำ ป้องกันผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรแลกเปลี่ ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ั้งในและต่ำงประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดเ พื่อใหก้องทุน
สำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้ 

(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้

(6.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธใ์นช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของ
จ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 

(6.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธด์งักล่ำว บริษัทจัดกำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตัดจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในส่วนที่ยงัตดัจ่ำยไม่
หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 

(7) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำรกองทนุเพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรของกองทุนตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ซึ่งไดแ้ก่ 

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

(7.2) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรใชห้รืออำ้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมำยกำรคำ้ และ/หรือเครื่องหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรพัยแ์ละ/หรือ ของผูค้  ำนวณ
และประกำศดชันี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เครื่องหมำยกำรคำ้ หรือขอ้มลูอ่ืนใด จำกservice provider เป็นตน้ 

หมำยเหต ุ: 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

2. หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรเดียวกนั (กองทนุปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรซ ำ้
ซอ้นกับกองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทุนตน้ทำงมีมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ 1,000 ลำ้นบำท และจัดสรรกำรลงทุนไปยงักองทุนปลำยทำงจ ำนวน 100 ลำ้น
บำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรจำก (1) เงินลงทนุ 900 ลำ้นบำท ในอตัรำที่กองทนุตน้ทำงก ำหนด และ (2) เงินลงทนุ 100 ลำ้นบำท
ในอตัรำที่กองทนุปลำยทำงก ำหนด เป็นตน้ 

ในกรณีที่มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรเดียวกันดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรใหก้ับกอ งทุน 
KFYENJAI ในจ ำนวนที่เท่ำกับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่เกิดขึน้จำกกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำง และเงินคืนดังกล่ำวจะถูกเก็บเขำ้เป็นทรพัยส์ินของ
กองทนุ KFYENJAI 

3. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้

(3.1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 
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(3.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 

(3.3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆหรือหนงัสือติดต่อ
กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
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3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทุนรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : KFYENJAI-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใตก้ำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFYENJAI-D 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใตก้ำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. ช่ือย่อ : KFYENJAI-I 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใตก้ำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมที่ก ำหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บำท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 1000.0 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : 50.0 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอตัรำไม่เกิน รอ้ยละ ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ : - 

ตำมที่จ่ำยจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 
  



กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ                                                                                        10/04/2023  Page 12 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำเป็น
ควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
ก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไข
ที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด 

(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง 

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

(5) ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Brokerage fee) : 

(5.1) เม่ือมีกำรสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

(5.2) เม่ือมีกำรสั่งขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทุน จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ที่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำร เม่ือมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกดงักล่ำว กองทนุจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้
โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน และน ำเขำ้กองทุน ทัง้นี ้อตัรำค่ำใชจ้่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้หำกบริษัทนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) มี
กำรเปลี่ยนแปลง 

ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

หมำยเหต:ุ 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุและกำรสบัเปลี่ยนออก
จำกกองทนุ กบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั โดยจะประกำศแจง้ทำงเว็บไซต์
ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวใหก้ับผูล้งทุนเฉพำะกลุ่มที่เป็นผู้
ลงทุนประเภทกองทุนส ำรองเลีย้งชีพทั้งที่อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจัดกำรหรือภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทอ่ืน โดยขึน้อยู่กับดุลยพิ นิจของบริษัท
จดักำร และถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

2. หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรเดียวกัน (กองทนุปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทนุและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุซ ำ้ซอ้นกบักองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทนุตน้ทำงมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ1,000 ลำ้นบำท และจดัสรรกำรลงทนุไปยัง
กองทนุปลำยทำงจ ำนวน 100 ลำ้นบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกเงินลงทนุ 1,000 ลำ้น
บำท ในอตัรำที่กองทนุตน้ทำงก ำหนดเท่ำนัน้ โดยกองทนุปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจำก
กองทนุตน้ทำงเพิ่มเติมอีก เป็นตน้ 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำรกองทุน ณ วันที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทุนเป็นรำยเดือน
ภำยในเวลำ 7 วันท ำกำรแรกของเดือนถัดไปค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพื่อประโยชนใ์นกำรจัดกำรกองทุนจะตดัจ่ำยจำกกองทุนตำม
จ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวง
ถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทุน หรือ ค่ำใชจ้่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้ งใหบ้ริษัทจัดกำร
ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่ งจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะตดัจ่ำยจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชี ที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือ
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี ้กำรตัดจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดังกล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรบั
อนญุำตแห่งประเทศไทย 
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8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีทีมี่การเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  

          1.1.1 ไม่เกินอตัรำที่ระบใุนโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ > 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

          1.1.2 เกินอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร1 (มีกำรก ำหนดอย่ำง

ชดัเจนไวใ้นโครงกำรแลว้ว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลกัษณะ

ดงักล่ำวได)้ 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้น

โครงกำร 

     บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 

15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้น

โครงกำร 

     เปิดเผย2 ใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบล่วงหนำ้ > 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ และ

แจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร     บริษัทจดักำรตอ้งขอมติ3 เพ่ือแกไ้ขโครงกำร 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรเรียกเก็บลดลง 

    2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุวใ้นโครงกำร      ใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถ้ือว่ำส ำนกังำน ก.ล.ต. 

เห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเรื่องดงักล่ำว 

หมายเหตุ: 
1 เทียบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพ่ิมขึน้ 
2 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง 
3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และกำรจดัประชมุผูถ้ือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1.  ช่ือย่อ: KFYENJAI-A 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ LiqFuidity ee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity Fee ที่
เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่ จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบัเพิ่ม
ระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ไดต้ำมที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่อง 
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ทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัท
จดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ 

ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้นทุน 
ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำ รไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิดว้ยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถำ้มี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สะทอ้นตน้ทุน
ในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของ กองทนุรวม (Anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุนอย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทุน
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนดอตัรำ Swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่เป็น 
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

2. Swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพันธเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยของกองทุนรวม ห รือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 



กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ                                                                                        10/04/2023  Page 15 

3. Swing thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำ รไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำด
ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทนุรวม 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้
ในโครงกำร 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่อง มือ Swing Pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำ รใชเ้ครื่องมือ Swing 
Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้
หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวันท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำSwing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (Subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out)ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบและ/หรือประกำศและ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำนก.ล.ต.และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนและ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ืน ทั้งนี ้กำร
ก ำหนด ADLs factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุน และค่ำใชจ้่ำย
จำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transactioncost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำร
รกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม  REPO เพื่อ
เสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกันควำม
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เสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัย์
ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำร
ประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของก องทุนรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำร จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่อง มือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่ องมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLsthreshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน  และ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่ มใชเ้ครื่องมือนี ้
ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มี 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLsthreshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 
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- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช ้Notice period ส ำหรบัรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ลำ้นบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัที่ท  ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมืออ่ืน 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 ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริ ษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรไดร้บัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจัดกำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถู้กน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่บ ริษัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขั้นต ่ำ ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันท ำกำร ในแต่ละรอบ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัทจัดกำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ ำหนดไว ้
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3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption) และ หกัดว้ย มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) 

4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (Pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption 
Gate ขัน้ต ่ำ และ Gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

8. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่
เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้ 

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

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์แล ะ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่อ งจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้



กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ                                                                                        10/04/2023  Page 19 

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จัดกำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยกำร
ด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย ์และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

3. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรพัยส์ินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

หมำยเหตุ บริษัทจัดกำรไม่จ ำเป็นตอ้งระบุ side pocket ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบตัิตำมประกำศซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำร ไดอ้ยู่แลว้ 

2.  ช่ือย่อ: KFYENJAI-D 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ LiqFuidity ee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity Fee ที่
เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่ จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบัเพิ่ม
ระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ไดต้ำมที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่อง 

ทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัท
จดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 



กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ                                                                                        10/04/2023  Page 20 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ 

ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้นทุน 
ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำ รไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิดว้ยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถำ้มี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สะทอ้นตน้ทุน
ในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของ กองทนุรวม (Anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุนอย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทุน
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนดอตัรำ Swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่เป็น 
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

2. Swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพันธเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยของกอ งทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำด
ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทนุรวม 
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4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใชร้่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้
ในโครงกำร 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่องมือ Swing 
Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซื ้อ
หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวันท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุท ธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำSwing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (Subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out)ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบและ/หรือประกำศและ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำนก.ล.ต.และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนและ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ืน ทัง้นี ้กำร
ก ำหนด ADLs factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย
จำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transactioncost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำร
รกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม  REPO เพื่อ
เสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกันควำม
เสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัย์
ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรื อกำร
ประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม 
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สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำร จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่ องมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLsthreshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน  และ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่ มใชเ้ครื่องมือนี ้
ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มี 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLsthreshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 
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รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช ้Notice period ส ำหรบัรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ลำ้นบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัที่ท  ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมืออ่ืน 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 ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริ ษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่ บริษัทจัดกำรไดร้บัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจัดกำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถู้กน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่ บริษัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขั้นต ่ำ ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

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

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption) และ หกัดว้ย มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) 

4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (Pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 
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5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption 
Gate ขัน้ต ่ำ และ Gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

8. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่
เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์แล ะ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่ งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
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2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่ บริษัท
จัดกำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยกำร
ด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย์  และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

3. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรพัยส์ินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

หมำยเหตุ บริษัทจัดกำรไม่จ ำเป็นตอ้งระบุ side pocket ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบตัิตำมประกำศซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำร ไดอ้ยู่แลว้ 

3.  ช่ือย่อ: KFYENJAI-I 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) : 

กองทนุรวมทั่วไป 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ LiqFuidity ee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity Fee ที่
เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเ ก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบัเพิ่ม
ระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ ตำมที่
บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่อง 

ทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของ เครื่องมือที่บริษัท
จดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเงื่อนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้
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2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ 

ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้นทุน 
ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำ รไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิดว้ยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถำ้มี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สะทอ้นตน้ทุน
ในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของ กองทนุรวม (Anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุนอย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทุน
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนดอตัรำ Swing factor สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่เป็น 
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 

2. Swing factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มูลประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง 
ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพันธเ์พื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทุน ค่ำใชจ้่ำยของกอ งทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำด
ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทนุรวม 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
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2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุว้
ในโครงกำร 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing 
และบริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ Swing Pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่องมือ Swing 
Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซื ้อ
หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช ้Partial Swing Pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวันท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุท ธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำSwing threshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (Subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 
(Redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out)ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบและ/หรือประกำศและ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำนก.ล.ต.และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนและ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอ่ืน ทัง้นี ้กำร
ก ำหนด ADLs factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำย
จำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transactioncost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำร
รกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม  REPO เพื่อ
เสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกันควำม
เสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัย์
ที่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรื อกำร
ประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำร จะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 



กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ                                                                                        10/04/2023  Page 28 

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทุนดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นีบ้ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรใชเ้ครื่องมือ  ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซื ้อหน่วยลงทนุที่ช  ำระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLsthreshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน  และ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรและในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้
ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มี 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดที่สดัส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสทุธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLsthreshold ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) 

ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนัยยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคลอ่งของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคลอ่งของ
กองทนุรวม 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

2. บริษัทจดักำรจะใช ้Notice period ส ำหรบัรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ลำ้นบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 
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1. ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกับค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัที่ท  ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมืออ่ืน 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 ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริ ษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือที่ บริษัทจัดกำรไดร้บัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจัดกำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืนและ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงัไม่ไดถู้กน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่ บริษัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มูลประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจัดกำรจะก ำหนด Redemption Gate ขั้นต ่ำ ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

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

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน ค ำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้หน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขำ้ (Switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (Redemption) และ หกัดว้ย มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switch out) 

4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำก ำหนดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสดัส่วน (Pro-rata basis) ของค ำสั่งรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ณ วนัที่ใช ้Redemption Gate 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครัง้แตกต่ำงกนัได ้แต่ Redemption Gate จะไม่ต ่ำกว่ำ Redemption 
Gate ขัน้ต ่ำ และ Gate period จะไม่มำกกว่ำระดบัเพดำนที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุถัดไป รวมกับค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้
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8. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่
เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหว่ำงกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได ้บริษัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันท าการ 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล ว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of 
dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่อ งจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่ บริษัท
จัดกำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำดว้ยกำร
ด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย์  และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

3. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 
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(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกันคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรพัยส์ินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

หมำยเหตุ บริษัทจัดกำรไม่จ ำเป็นตอ้งระบุ side pocket ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบตัิตำมประกำศซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำร ไดอ้ยู่แลว้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน: ค ำนวณของทกุสิน้วนัท ำกำร 
และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดและตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(1.1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(1.2) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

(1.3) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล 

(1.4) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตำมชนิด ดงันัน้ มูลค่ำหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำไม่เท่ำกัน มูลค่ำทรพัยส์ินสทุ ธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ
รวมกันจะเท่ำกับมูลค่ำทรพัยส์ินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทุนจะถือเป็นประโยชนข์องกองทุนรวม  และจะถูกปันส่วนตำมสดัส่วน
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

วิธีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ 

กองทนุมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ท ำใหก้ำรปันส่วนมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิจะตอ้งมีกำรแบ่งกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 

กำรค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนนัน้ จะค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิโดยรวมของกองทุน และปันส่ วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้ของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

กรณีวนัแรกของกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิจะเฉลี่ยโดยใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ หลงัจำกนัน้ปรบัปรุงรำยกำรที่
เกี่ยวขอ้งเฉพำะกบัหน่วยลงทนุแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน และรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน เป็นตน้)  และค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินหลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมและมูลค่ำหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ทัง้นี ้มูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ค  ำนวณ จะตอ้งมีมูลค่ำไม่ต ่ำกว่ำ
ศนูย ์

ในกรณีที่หน่วยลงทนุชนิดใดของกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ไม่มีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุเหลืออยู่แลว้ส ำหรบัหน่วยลงทนุชนิดดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรอำจคงชนิดหน่วยลงทนุนัน้ไวต้่อไป และหำกมีกำรขำยหน่วยลงทนุชนิดนัน้เพิ่มเติม บริษัทจัดกำรจะค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนของหน่วยลงทนุ
ชนิดดงักล่ำวโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ หรือมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน แลว้แต่กรณีตำมควำมเหมำะสมของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณ 

การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที ่: www.krungsriasset.com 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทนุและหรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยเร่ืองกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุหรือรำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุ ของบริษัทจดักำร โดยเหตดุังกล่ำวส่งผล
ใหบ้ริษัทจดักำรไม่ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัรำคำของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำ
ขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏิบตัิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบผำ่นช่องทำง ที่
เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 
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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 ้ทั้งนี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขัดต่อ พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนังสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือซกัซอ้ม
ควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 

1.1. ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทุน กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตใหบ้ริษัท
จดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้

1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพ่ือมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ที่ปรกึษำกำรลงทนุ ที่ปรกึษำ
กองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

1.4. รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.5. ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมที่
ระบไุวใ้นโครงกำร 

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

1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงักล่ำวไม่เป็นไปตำม 
ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 

1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ
ของบริษัทจดักำร 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 

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

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

2.1.3. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและมลูค่ำ
หน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 

2.1.4. เเปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 
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2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม" 

2.1.6. จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร" 

2.2. กำรบริหำรกองทนุ 

2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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 ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย ์

2.2.6. จัดใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่ก ำหนดไ วใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 

2.2.7. เขำ้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและวิธีกำร
จ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 

2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2.2.11. จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทุนนั้น
ในแต่ละช่วงเวลำ 

2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1. จัดท ำงบกำรเงินของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 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 อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมีมลูค่ำเกิน
อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มี
มลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บริษัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้

2.3.7. ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัสิน้ปีบญัชี 

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 ำคญัเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมใหแ้ก่ผูล้งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมขอ้มูลที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พื่อใหผู้้ ลงทุนตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้

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

2.4.3. ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4. จัดใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี 

2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

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

2.5.2. แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงขอ้จ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดกำร (ถำ้มี) ใน
กรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้โดยไม่ชกัชำ้ 

2.5.3. แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 

2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนั โครงกำรจดักำรกองทนุ กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือ
ค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นีใ้นกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรื อแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำ
บริษัทจดักำรกองทนุ ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำนหรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่ งมอบเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง 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 ์

(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(3) แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว  ้
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน 
เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทุนและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และหรือบญัชี
ทรพัยส์ินของกองทนุ 

(2) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์่ำงๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทุนตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำค่ำหลักทรพัย์
ดงักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร 

(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร 

(4) แจ้งและรำยงำนใหบ้ริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชุมผูถ้ือหลักทรพัย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื ้ อ
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทุน โดยทนัทีที่ผูดู้แลผลประโยชนไ์ดร้บั
ข่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์ 

(5) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบเป็นหนังสือถึงสถำนะของหลกัทรัพยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทุนเพื่อ
ประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 

(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชีดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษัทจดักำร 

ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 

ข) จดัท ำบญัชีและรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้

ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ 

ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณหน่วย
ลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้ 

(8) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินของกองทุน ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรพัย์สิน
ตำมปกติท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์ินไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

(9) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ตำมค ำสั่งซือ้  หรือค ำสั่ง
ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน แลว้แต่กรณีตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจัดกำร และด ำเนินกำรแจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดท ำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 

(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับขอ้มูลอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็นผูจ้ัดหำในกำรจัดท ำรำยงำนทุกรอบปีบญัชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วนันับแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันับแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี 

(11) ดูแลใหบ้ริษัทจัดกำรปฏิบตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจัดกำร ภำยใตม้ำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเครง่ครดั 

หำกบริษัทจัดกำรมิไดป้ฏิบตัิตำมใหแ้จง้บริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่
กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว 

(12) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทั้ งนี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ 
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(13) ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั 

(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เม่ือเลิกโครงกำรจัดกำรแลว้ หนำ้ที่ผูดู้แลผลประโยชนจ์ะสิน้สุดเม่ือผูช้  ำระบัญชีไดจ้ดทะเบียนเลิ กกองทุนกับ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏิบตัิหนำ้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้

ก) รบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 

ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  ำระบญัชีกระท ำ
กำรหรืองดเวน้กระท ำกำรตำมมำตรำดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัชำ้ 

(15) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์องโครงกำร
จดักำร 

(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 

ผูดู้แลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูล
ผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำ รดงักล่ำวรวมถึง
กำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจ
ใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบังคับคดีกับผูดู้แล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขัดกับผลประโยชนข์องกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโย ชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะที่
เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็น เพื่อขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้งื่อนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่ อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนั ในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกัน โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำยหนึ่งทรำบ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อันเป็นสำระส ำคัญของ สัญญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจัดกำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำรเพิ่ม
ภำระหน้ำที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้ำที่ดังกล่ำว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่ 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรจัดกำรกองทุนหรือขอ้มูลอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
กำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั 
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(6) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนข์ำดคณุสมบัติขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ
รวม” บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหผู้ดู้แลผลประโยชนจ์ัดกำรแก้ไขใหถู้กตอ้งภำยใน 15 วันนับแต่วนัที่บริษัทจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำร
ตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจัดกำรแจง้
กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันับตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน
เวลำก ำหนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูดู้แลผลประโยชนต์่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.แลว้ บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดิม
โดยพลนั 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำไดห้ำก เป็นกรณีที่มี
นยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 

ธนำคำรซิตีแ้บงก ์
เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์02-232-2345 

และ/หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอ่ืนที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือศู นยร์บัฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

ที่อยู่ :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 : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker 

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน  

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" 
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สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่
บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคู่สมรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย 

(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได  ้

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่ผูร้บั
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดกำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแล้วผูโ้อนจึงท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหน่วยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทุนจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ" 

นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุน ภำยใน  7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์  

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US 
Citizen) หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจัดกำรได ้ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน 
(omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมีผู้
ถือหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเม่ือบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำรและ 
เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุให้
บริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ไดร้บัอนุมตัิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ 
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(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทุนตกลงมอบใหบ้ริษัทจัดกำรและผูดู้แลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรพัย์สินทัง้
ปวงของกองทุนดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชุมผูถ้ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสี ยงขำ้งมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกันในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยล งทนุ
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้ 

(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนนีเ้พียงอย่ำงเดียว  เนื่องจำกบริษัท
ประกันชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตัวแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิวิตโดย ไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กว่ำไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่ว ยลงทุนดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละชนิดตอ้ง เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจัดกำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และจะถือเอำ
บคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพ่ือเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงิน
ที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครั้งแรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และ
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กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่จัดสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่
จะน ำส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมลเ์พื่อติด ต่อ (email address) 
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จัดสรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได้ 

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

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็นผูอ้อกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน  (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่สั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยัน
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่สั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักล่ำว 

(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เม่ือบริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแล้ว บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนจะตอ้งเป็นผูร้บัสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในหน่วย
ลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 

บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ื อบริษัทจัดกำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือว่ำ
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของกองทุน
และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถูกต้องเม่ือ
รำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็นหนังสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่ วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถใชส้มุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได  ้

หำกปรำกฏขอ้ผิดพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผิดพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนไดใ้นกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้

(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้

(2) แจง้ผูดู้แลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน และผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอ 

(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยใน นำมผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณียต์ำมที่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต 

(4) ผูถ้ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่ง
ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจดักำรไดร้บัมติ
พิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดย
บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก ำหนดตอ้งสำมำรถปฎิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนทกุรำย 

กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

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

ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพันหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้งทุน
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 
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ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรำ ยเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินก ำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตินัน้เสียไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติของผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)  

เวน้แต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับกำรขอมติ ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนว นหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นข้อผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไปตำม และไม่ขัดหรือแยง้กับ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผูกพนัส่วนที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที ่ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนัและขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์

(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือห น่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
  



กองทนุเปิดกรุงศรีเย็นใจ                                                                                        10/04/2023  Page 43 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ โดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้มี) 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดใหมี้ขอ้ผูกพันเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุ นสำมำรถตรวจดูได ้
รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ พรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรตกลงใหมี้กำรระงับขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรว มนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือมีมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นดงันี ้

(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 

(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใด และบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุในกรณีที่บริษัทจดักำร กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่
กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน 

3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดขอ งโครงกำร
จดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ 

(1) มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขัดหรือแยง้กับกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

5. มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมขำ้งตน้ จะไม่น ำมำใชบ้งัคบักับกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

6. บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไวใ้นข้อ “กำรด ำเนินกำรของบริษั ทจัดกำร เม่ือเลิกกองทุนรวม” เม่ือปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 5 และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็น
ประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 
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การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

1. ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้

(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได  ้

(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์

(ค) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

3. จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตุใหเ้ลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำไดเ้พ่ือ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

4. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 3. ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่เกิดเหตุใหเ้ลิกกองทุน 
และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจัดกำรจะจัดใหมี้กำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพื่อท ำหนำ้ที่รวบรวมและแจกจ่ำย
ทรพัยส์ินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมแต่จ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุใหเ้สรจ็สิน้ 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียน 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร 

เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียนเลกิ
กองทนุรวมแลว้ หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรพัยส์ินคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้  ำระบญัชีจดักำรโอนทรพัย์สินดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรบัเงิน หรือเป็นผูถ้ือ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยนั้นได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจัดกำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็นภูมิล ำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ  ส ำนักงำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษั ท
จดักำรกองทนุรวม 


