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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Yenjai Fund
ชื่อย่อโครงการ : KFYENJAI
ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
ประเภทการขาย : หลำยครัง้
การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตั้งกองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุติกำรขำยหน่วยลงทุน เช่น กรณีเกิด
เหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทุนของกองทุนซึ่งพิจำรณำแล้วอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผูล้ งทุนในระยะยำวได้เป็ นต้น โดยบริษั ทจัดกำร
จะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้
และให้กำรอนุมตั ิให้จัดตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคื นเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำย ใน 15 วันนับแต่
วันที่กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิด
ของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้จำนวนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้
กองทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ หำกยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุน บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ ือ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิดของบริษัท
จัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้
ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในตลำดทุนและ/หรือตลำดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม โดยจะระดมเงินทุนจำกผูล้ งทุนทั่วไปและสถำบันต่ำงๆ ไปลงทุนตำม
นโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
2. ประเภทกองทุน
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :
- ตรำสำรทุน
- ตรำสำรหนี ้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์/REITs
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน
สัดส่วนกำรลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกิน ร้อยละ 15.0 ของ NAV
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้
สัดส่วนกำรลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำ ร้อยละ 70.0 ของ NAV
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การกาหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
สัดส่วนกำรลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกิน ร้อยละ 15.0 ของ NAV
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบำยเปิ ดให้มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้ บลจ. เดียวกัน
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ ในและต่ำงประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกิน ร้อยละ 79.0 ของ NAV
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน ดังต่อไปนี ้
1. กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหนี ้ และ/หรือเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ทัง้ ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวม
ตรำสำรหนี ้ ซึ่งมีสดั ส่วนรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีอย่ำงน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. กองทุนจะลงทุนในตรำสำรทุน ได้แก่ หุน้ ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ (Derivatives) ที่อำ้ งอิงกับผลตอบแทนของหุน้ หรือกลุ่มหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนข้ำงต้น โดยให้รวมถึงหุน้ ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียน
ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ดงั กล่ำว หรืออำจลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมตรำสำรทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
3. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ (Property) ที่
จดทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำยหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจทำให้มี
กำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ ขำยใน SET) โดยให้รวมถึงหน่วย property ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำย
หลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ SET โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
4. กองทุนอำจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้อยล ะ 79 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนรวมอื่นนัน้ มีกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร
ต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
(4.1) กองทุนรวมอื่นที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่ำว
(4.2) กองทุนรวมที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตำม (4.1)
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในกองทุนรวมอื่นภำยใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทำงลงมติให้กองทุนรวมปลำยทำงอย่ำงไรก็ดี
ในกรณีที่กองทุนรวมปลำยทำงไม่สำมำรถดำเนินกำรเพื่อขอมติได้ เนื่องจำกติดข้อจำกัดห้ำมมิให้กองทุนรวมต้นทำงลงมติให้กองทุนรวมปลำยทำง บริษัท
จัดกำรสำมำรถขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้ หำกได้รบั มติเกินกึ่งหนึ่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำงในส่ว นที่
เหลือ
ทั้งนี ้ กำรลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนซึ่งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรม กำร
ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกำศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
5. กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนีท้ ี่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ ี่ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนในตรำสำรดังกล่ำวรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอำจลงทุนในตรำ
สำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted Securities) โดยมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิข อง
กองทุน และตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) โดยให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
6. กองทุนอำจจะเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึง
กำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรทำสัญญำสวอปและ/หรือสัญญำฟอร์เวิรด์ ที่อำ้ งอิงกับ
รำคำตรำสำร/อัตรำดอกเบีย้ และ/หรือสัญญำฟิ วเจอร์ เป็ นต้น
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7. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนจะทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบ
ทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
8. ส่วนที่เหลือ กองทุนอำจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นทัง้ ในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ ตำมที่คณ ะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้ลงทุนได้
9. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นีโ้ ดยจะคำนึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้ ต้องไม่
เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
3. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนเงินทุนโครงการ
จานวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 50,000,000,000.00 บำท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจานวนเงินทุน : ไม่มี
มูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
จานวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 5,000,000,000.0000 หน่วย
ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขายครั้งแรก : 10.0000 บำท
รายละเอียดเพิ่มเติม : 4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (Derivatives) :
- ที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
วิธีการในการคานวณ Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0
- กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารทีม่ ีสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวสูงกว่ำดัชนีชวี ้ ดั (active management)
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)
ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :
- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ ือหน่วยลงทุน
- สิทธิที่จะได้รบั เงินปันผล
รายการ class of unit :
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1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
เป็ นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ
คาอธิบาย :
เหมำะสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งกำรรับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return)
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
เป็ นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล
คาอธิบาย :
เหมำะสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ที่ตอ้ งกำรรับรำยได้สม◌่ ำเสมอจำกเงินปันผล ทัง้ นี ้ ผูล้ งทุนประเภทนิติบคุ คล/สถำบัน มีสิทธิได้รบั สิทธิพิเศษทำงภำษี หำก
ปฏิบตั ิเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพำกรกำหนด
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
เป็ นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็ น
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน
คาอธิบาย :
เหมำะสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่มผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และ/หรือผูล้ งทุนสถำบันที่บริษัท จัดกำรกำหนด ที่ตอ้ งกำร
รับรำยได้จำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทุน (Total return) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรกำหนด
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผูล้ งทุนที่เป็ นนิติบคุ คล กลุ่มผูล้ งทุนและ/หรือผูล้ งทุน สถำบันได้โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
6. การจ่ายเงินปั นผล
ชื่อย่อ
KFYENJAI-A
KFYENJAI-D
KFYENJAI-I

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่จ่ำย
จ่ำย
ไม่จ่ำย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปัน
ผลนัน้ และ/หรือจ่ำยจำกกำไรสะสมในอัตรำที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขำดทุน
สะสมเพิ่มขึน้ ในรอบระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปั นผลหำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจ ำรณำดังกล่ำว
ข้ำงต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทุนกำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลที่มีช่ื ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยใน นำมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณียต์ ำมที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่ง
ต้องนำไปคำนวณภำษี
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7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
รายการ class of unit :
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
มูลค่าขั้นต่าของการรับซือ้ คืน : 500.00 บำท จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรรับซือ้ คืน : 50.0000 หน่วย
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
มูลค่าขั้นต่าของการรับซือ้ คืน : 500.00 บำท จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรรับซือ้ คืน : 50.0000 หน่วย
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
มูลค่าขั้นต่าของการรับซือ้ คืน : 500.00 บำท จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรรับซือ้ คืน : 50.0000 หน่วย
วิธีการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำร
การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะเริ่มรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยจะระบุวนั เวลำดังกล่ำวที่แน่นอน
ไว้ใน “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ” ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่ มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัท
จัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวโดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจัดกำรเปิ ดให้บริกำรตำมที่ระบุไว้ใน “หนังสือชีช้ วนส่วนข้อ มูลกองทุนรวม” โดย
จะต้องสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินและ/หรือจำนวนหน่วยไม่ต่ำกว่ำที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษั ทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำร
ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ ของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ใน “หนั งสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม” ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนำคตได้
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพิ่มเติมในภำยหลัง โดยถือว่ำได้รบั ควำมยินยอม
จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ข้อกำหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรู ปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
เงื่อนไข ข้อจากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
กำรชำระค่ำรับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลั กทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนบริษัทจัดกำร
จะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนด
ไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
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(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถกู ต้องต่ำงจำกรำคำ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั
ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วันที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ตำมข้อ 1. (1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะมอบหมำยให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนนัน้
โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนก่อนหลัง
เงื่อนไขและข้อจำกัดในกำรจัดสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุ นที่
บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
เงื่อนไข ข้อจากัด การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงับคำสั่งซือ้ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี ้
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสั่งซือ้ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นบำงชนิดหน่วยลงทุนหรือทัง้ หมด ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับคำ
สั่งซือ้ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกำศไว้บนเว็บ ไซต์ข องบริษัท จัด กำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้ งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
2. บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(2.1) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่ง ซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(2.3) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และอำจจะไม่ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์
ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ี่มีถ่นิ ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึน้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือระงับกำร
สั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรอำจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองอื่นใด ที่อำจจะกำหนดขึน้ ในอนำคตนอกเหนือจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยถือว่ ำ ได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
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3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่ จะปฏิเสธ
กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะเห็นสมควรที่จะทำ
กำรเสนอขำยหน่ว ยลงทุน ครั้งต่ อไป โดยจะประกำศล่ว งหน้ำไว้ที่ส ำนักงำนของบริษัท จัดกำรหรือผูส้ นับ สนุน หรือเว็ บ ไซต์ข องบริษัท จัดกำรหรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
4. บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุ นที่ ซือ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสั่งดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลที่ บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน
5. บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุ นต้นทำงต่ำกว่ำจำนวนขัน้ ต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
8.1 ค่าธรรมเนียมรวม
ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้ หมด :
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ งกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิกำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด
เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิกำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ และ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรของกองทุน
8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
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3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบั ติกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบั ติกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วยมูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุ น และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ งกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อ งกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมดหักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาการลงทุน : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย : ไม่มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี
ประมำณกำรค่ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม) :
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
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(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึน้ จำกกำรติดตำม
ทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม เสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำ ใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่นใดเ พื่อให้กองทุน
สำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำโดยบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บดังนี ้
(6.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของ
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
(6.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 1.0700
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ดงั กล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้จ่ำยในส่ว นที่ยงั ตัดจ่ำยไม่
หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(7) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรของกองทุนตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกิ นร้อยละ 1.0700
ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ซึ่งได้แก่
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโอน/จ่ำย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล / Fintech เป็ นต้น
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรใช้หรืออ้ำงอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมำยกำรค้ำ และ/หรือเครื่องหมำยบริกำรของตลำดหลักทรัพย์และ/หรื อ ของผูค้ ำนวณ
และประกำศดัชนี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทควำม ใบอนุญำต เครื่องหมำยกำรค้ำ หรือข้อมูลอื่นใด จำกservice provider เป็ นต้น
หมำยเหตุ :
1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
2. หำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน (กองทุนปลำยทำง) บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรซำ้
ซ้อนกับกองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทุนต้นทำงมีมูลค่ำทรัพย์สิ นสุทธิ 1,000 ล้ำนบำท และจัดสรรกำรลงทุนไปยังกองทุนปลำยทำงจำนวน 100 ล้ำน
บำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรจำก (1) เงินลงทุน 900 ล้ำนบำท ในอัตรำที่กองทุนต้นทำงกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท
ในอัตรำที่กองทุนปลำยทำงกำหนด เป็ นต้น
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกันดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรให้กับกองทุน
KFYENJAI ในจำนวนที่เท่ำกับค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่เกิดขึน้ จำกกำรลงทุนในกองทุนปลำยทำง และเงินคืนดังกล่ำวจะถูกเก็บเข้ำเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน KFYENJAI
3. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(3.1) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
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(3.2) ค่ ำ ใช้จ่ำ ยในกำรจัด เตรียมและเก็บ รักษำสถิติ แ ละข้อมูล ค่ ำ จัด เตรียมและจัด พิมพ์ห นังสือบอกกล่ำ วข่ำ วสำร หรือประกำศตำมที่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
(3.3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณี ยำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆหรือหนังสือติดต่อ
กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จำกกองทุนรวมภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน และจำกบริษัท
จัดกำรอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จำกกองทุนรวมภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน และจำกบริษัท
จัดกำรอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ จำกกองทุนรวมภำยใต้บริษัทจัดกำรเดียวกัน และจำกบริ ษัท
จัดกำรอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตรำค่ำธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)
1. ชื่อย่อ : KFYENJAI-A
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรของ
บริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตรำค่ำธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. ชื่อย่อ : KFYENJAI-D
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรของ
บริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตรำค่ำธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
3. ชื่อย่อ : KFYENJAI-I
อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้ กรณีสบั เปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภำยใต้กำรบริหำรของ
บริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรอื่น
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตรำค่ำธรรมเนียมที่กำหนด
เงื่อนไขในการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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
ค่าธรรมเนียมอื่น : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตำมรำยกำรที่ระบุในรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง
ในอัตรำไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่ำหน่วยลงทุน : ตำมที่จ่ำยจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
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ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทีเ่ รียกเก็บจากผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่ำเป็ น
ควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบี ยนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
กำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและเงื่อนไข
ที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุ นตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(4) ค่ ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะคิ ด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Brokerage fee) :
(5.1) เมื่อมีกำรสั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
(5.2) เมื่อมีกำรสั่งขำยคืนหรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ที่เรียกเก็บจำกผูท้ ำรำยกำร เมื่อมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรกดังกล่ำว กองทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้
โดยคำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน และนำเข้ำกองทุน ทัง้ นี ้ อัตรำค่ำใช้จ่ำยนีอ้ ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกบริษั ทนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ (Broker) มี
กำรเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ว
หมำยเหตุ:
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน กำรสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนและกำรสับเปลี่ยนออก
จำกกองทุน กับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วัน โดยจะประกำศแจ้งทำงเว็บไซต์
ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวให้กับผูล้ งทุนเฉพำะกลุ่มที่เป็ นผู้
ลงทุนประเภทกองทุนสำรองเลีย้ งชีพทั้งที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรหรือภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทอื่น โดยขึน้ อยู่กับดุลยพิ นิจของบริษัท
จัดกำร และถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
2. หำกกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรเดียวกัน (กองทุนปลำยทำง) บริษัทจัดกำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทุนและกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนซำ้ ซ้อนกับกองทุนปลำยทำง เช่น หำกกองทุนต้นทำงมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ1,000 ล้ำนบำท และจัดสรรกำรลงทุนไปยัง
กองทุนปลำยทำงจำนวน 100 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนและกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจำกเงินลงทุน 1,000 ล้ำน
บำท ในอัตรำที่กองทุนต้นทำงกำหนดเท่ำนัน้ โดยกองทุนปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนและกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจำก
กองทุนต้นทำงเพิ่มเติมอีก เป็ นต้น
8.4 วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน จะ
คำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือน
ภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไปค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซือ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำม
จำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรติดตำมทวง
ถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน หรือ ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้อ งให้บริษัทจัดกำร
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่ งจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชี ที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือ
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญำตแห่งประเทศไทย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
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8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
การดาเนินการในกรณีทมี่ ีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

การดาเนินการของบริษัทจัดการ

1.1 ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.1.1 ไม่เกินอัตรำที่ระบุในโครงกำร

เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำ > 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้

1.1.2 เกินอัตรำที่ระบุไว้ในโครงกำร1 (มีกำรกำหนดอย่ำง
ชัดเจนไว้ในโครงกำรแล้วว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดังกล่ำวได้)
1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอัตรำที่ระบุไว้ใน

บริษัทจัดกำรต้องได้รบั มติพิเศษ3 และแจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน
15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง

1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอัตรำที่ระบุไว้ใน

เปิ ดเผย2 ให้ผถู้ ือหน่วยทรำบล่วงหน้ำ > 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ และ
แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง

โครงกำร
โครงกำร
1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย
2.1 ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบุไว้ในโครงกำร

บริษัทจัดกำรต้องขอมติ3 เพื่อแก้ไขโครงกำร
เปิ ดเผย2 ให้ผลู้ งทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรเรียกเก็บลดลง
ให้บริษัทจัดกำรสำมำรถขอแก้ไขโครงกำร โดยให้ถือว่ำสำนักงำน ก.ล.ต.
เห็นชอบกำรแก้ไขโครงกำรในเรื่องดังกล่ำว

หมายเหตุ:
1

เทียบกับอัตรำของรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเพิ่มขึน้

2

กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง

3

ดำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน และกำรจัดประชุมผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวม
9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม
1. ชื่อย่อ: KFYENJAI-A
- เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ LiqFuidity ee ในอัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยอัตรำ Liquidity Fee ที่
เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่ว ยลงทุนที่ จะเรียกเ ก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ ำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่ มีผลเริ่ม
ใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรำสูงสุดที่กำหนดในโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่ม
ระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลำกำรถื อครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ ได้ตำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่อง
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ทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บ ริษัท
จัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่กำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรือมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เครื่องมือ
Liquidity Fee ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบั มำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถกู เรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่
ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้น ทุน
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนิ นกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรับมูลค่ำ ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูต รกำร
คำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุน
ในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของ กองทุนรวม (Anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ำมี) และสำมำรถใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ำกองทุนอย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำ งผลตอบแทนให้กองทุน
แต่อย่ำงใด
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยั งผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุนรวม
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ Swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
2. Swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำร
ภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุ นรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือก องทุนปลำยทำง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุน
ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ของกองทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
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3. Swing thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่ อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
Swing Pricing ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Swing factor ที่เก็บจริง ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงกำร
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่องมือ Swing Pricing
และบริษัทจัดกำรจะนำยอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำ
กำรนัน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือ Swing
Pricing ในวันทำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนของวันทำกำรนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื ้ อ
หน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำร พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ Partial Swing Pricing จะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้ ขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ Swing threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
(Redemption) และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบและ/หรือประกำศและ/หรือแนวทำงปฏิบตั ิของสำนักงำนก.ล.ต.และ/หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนและ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจอื่น ทัง้ นี ้ กำร
กำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือ สมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transactioncost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อ
เสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุน ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำม
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เสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน
3. กำรกำหนด ADLs threshold มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม
สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่ วย
ลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สำมำรถใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิท ธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จ ะนำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะนำยอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
กำรนัน้ แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนของวันทำกำรนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ ี่ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพี ยงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLsthreshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
กำหนดอัตรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ กำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุน และ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจัดกำรจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผย
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้
ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มี
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้ ขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLsthreshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. บริษัทจัดกำรกำหนด ADLs threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ มำกกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด (1) และ
(2) ในระดับที่ต่ำงกัน
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่ำงใด
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อ งของ
กองทุนรวม
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- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทำกำร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำกำรของกองทุนนัน้ ๆ
2. บริษัทจัดกำรจะใช้ Notice period สำหรับรำยกำรที่มีมลู ค่ำที่ขำยคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ล้ำนบำท
3. บริษัทจัดกำรอำจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีกำรใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกับคำสั่งที่ได้จำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตำมปกติในวันที่ทำรำยกำรด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัท จัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้ รบั มำระหว่ำง
เวลำทำกำรของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดกำรอำจให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนยกเลิกรำยกำรขำยคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ถูกนำมำดำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่บริษัทจัดกำร
กำหนด
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้ เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Notice period อำจแตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้และกำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวม
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำกำร
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริษัท
จัดกำรกำหนด
2. บริษัทจัดกำรจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำกำร ในแต่ละรอบ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริษัทจัดกำรกำหนด กรณี
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่ำงประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กำหนดไว้
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3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้
ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ Gate threshold
ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และ หักด้วย มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)
4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน (Pro-rata basis) ของคำสั่งรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่ำ Redemption
Gate ขัน้ ต่ำ และ Gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ในโครงกำร
6. คำสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดกำรจะทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้ เว้นแต่ กรณี ที่ กองทุน มีส ภำพคล่อ งเพี ยงพอ บริษัท จัด กำรขอสงวนสิท ธิ ที่ จะรับ ซือ้ คื น หน่ ว ยลงทุน หรื อสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่ ำ
Redemption Gate ที่ประกำศใช้
8. บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ำ โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่
เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดกำรอำจใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต่ำที่ระบุในโครงกำร ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่กำหนด กำรใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดกำร
อำจพิจำรณำยกเลิกคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คำ้ งอยู่ในรำยกำร และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชกั ช้ำ
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่อง ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำรำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้ เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำร
อำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
จำเป็ นต้องระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด เหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืน หน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
1. เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุนแก่ผูล้ งทุน เฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
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(1) กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
(2) กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(3) กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำร
ดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์ และ
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
3. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำร ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้ คืน หน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ดำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
หมำยเหตุ บริษัทจัดกำรไม่จำเป็ นต้องระบุ side pocket ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เนื่องจำกเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมประกำศซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถ
ดำเนินกำร ได้อยู่แล้ว
2. ชื่อย่อ: KFYENJAI-D
- เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ LiqFuidity ee ในอัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยอัตรำ Liquidity Fee ที่
เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่ว ยลงทุนที่ จะเรียกเ ก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ ำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่ มีผลเริ่ม
ใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรำสูงสุดที่กำหนดในโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่ม
ระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลำกำรถื อครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ ได้ตำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่อง
ทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บ ริษัท
จัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่กำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรือมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เครื่องมือ
Liquidity Fee ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบั มำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถกู เรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่
ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้น ทุน
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนิ นกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรับมูลค่ำ ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูต รกำร
คำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุน
ในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของ กองทุนรวม (Anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ำมี) และสำมำรถใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ำกองทุนอย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำ งผลตอบแทนให้กองทุน
แต่อย่ำงใด
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยั งผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุนรวม
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ Swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
2. Swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำร
ภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุ นรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือก องทุนปลำยทำง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุน
ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ของกองทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. Swing thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่ อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทุนรวม
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4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
Swing Pricing ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Swing factor ที่เก็บจริง ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงกำร
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่องมือ Swing Pricing
และบริษัทจัดกำรจะนำยอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำ
กำรนัน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือ Swing
Pricing ในวันทำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนของวันทำกำรนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื ้ อ
หน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำร พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ Partial Swing Pricing จะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้ ขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ Swing threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
(Redemption) และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบและ/หรือประกำศและ/หรือแนวทำงปฏิบตั ิของสำนักงำนก.ล.ต.และ/หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนและ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจอื่น ทัง้ นี ้ กำร
กำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือ สมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transactioncost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อ
เสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุน ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน
3. กำรกำหนด ADLs threshold มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม
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สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่ วย
ลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สำมำรถใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิท ธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จ ะนำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะนำยอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
กำรนัน้ แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนของวันทำกำรนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ ี่ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพี ยงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLsthreshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
กำหนดอัตรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ กำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุน และ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจัดกำรจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผย
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้
ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มี
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้ ขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLsthreshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. บริษัทจัดกำรกำหนด ADLs threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ มำกกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด (1) และ
(2) ในระดับที่ต่ำงกัน
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่ำงใด
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อ งของ
กองทุนรวม
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทำกำร
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รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำกำรของกองทุนนัน้ ๆ
2. บริษัทจัดกำรจะใช้ Notice period สำหรับรำยกำรที่มีมลู ค่ำที่ขำยคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ล้ำนบำท
3. บริษัทจัดกำรอำจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. ในกรณีที่มีกำรใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกับคำสั่งที่ได้จำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตำมปกติในวันที่ทำรำยกำรด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัท จัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้ รบั มำระหว่ำง
เวลำทำกำรของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดกำรอำจให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนยกเลิกรำยกำรขำยคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ถูกนำมำดำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่บริษัทจัดกำร
กำหนด
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้ เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Notice period อำจแตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้และกำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวม
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำกำร
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริษัท
จัดกำรกำหนด
2. บริษัทจัดกำรจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำกำร ในแต่ละรอบ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริษัทจัดกำรกำหนด กรณี
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่ำงประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กำหนดไว้
3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้
ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ Gate threshold
ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และ หักด้วย มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)
4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน (Pro-rata basis) ของคำสั่งรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
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5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่ำ Redemption
Gate ขัน้ ต่ำ และ Gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ในโครงกำร
6. คำสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดกำรจะทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้ เว้นแต่ กรณี ที่ กองทุน มีส ภำพคล่อ งเพี ยงพอ บริษัท จัด กำรขอสงวนสิท ธิ ที่ จะรับ ซือ้ คื น หน่ ว ยลงทุน หรื อสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่ ำ
Redemption Gate ที่ประกำศใช้
8. บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ำ โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่
เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดกำรอำจใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต่ำที่ระบุในโครงกำร ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่กำหนด กำรใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดกำร
อำจพิจำรณำยกเลิกคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คำ้ งอยู่ในรำยกำร และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชกั ช้ำ
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่อง ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำรำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้ เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำร
อำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
จำเป็ นต้องระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด เหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืน หน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
1. เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุนแก่ผูล้ งทุน เฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(1) กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
(2) กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(3) กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
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2. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำร
ดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์ และ
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
3. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำร ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้ คืน หน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ดำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
หมำยเหตุ บริษัทจัดกำรไม่จำเป็ นต้องระบุ side pocket ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เนื่องจำกเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมประกำศซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถ
ดำเนินกำร ได้อยู่แล้ว
3. ชื่อย่อ: KFYENJAI-I
- เครื่องมือการกาหนดให้ผู้ลงทุนเป็ นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ LiqFuidity ee ในอัตรำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยอัตรำ Liquidity Fee ที่
เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่ว ยลงทุนที่ จะเรียกเ ก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ ำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่ มีผลเริ่ม
ใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตรำสูงสุดที่กำหนดในโครงกำร และ/หรือปรับเพิ่ม
ระดับมูลค่ำ ในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลำกำรถื อครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ ได้ตำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่อง
ทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บ ริษัท
จัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่กำหนดรำยละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทุน และ/หรือมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้ เครื่องมือ
Liquidity Fee ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบั มำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
กองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
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2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถกู เรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่
ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพ
คล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่ อต้น ทุน
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนิ นกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ
3. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรับมูลค่ำ ทรัพย์สินสุทธิดว้ ยสูต รกำร
คำนวณที่สะท้อนต้นทุนในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุน
ในกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของ กองทุนรวม (Anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ำมี) และสำมำรถใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี ้ เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ำกองทุนอย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำ งผลตอบแทนให้กองทุน
แต่อย่ำงใด
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยั งผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุนรวม
การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคานวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ Swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็ น
Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
2. Swing factor มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด ซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำร
ภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในเวลำและ
เงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุ นรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือก องทุนปลำยทำง
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุน
ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย ของกองทุนรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. Swing thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณ
กำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อ ให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำ
และเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำด
ของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่ อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใช้ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
Swing Pricing ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Swing factor ที่เก็บจริง ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้
ในโครงกำร
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้ เครื่องมือ Swing Pricing
และบริษัทจัดกำรจะนำยอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำ
กำรนัน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือ Swing
Pricing ในวันทำกำรนัน้ แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนของวันทำกำรนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื ้ อ
หน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำร พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำใช้ Partial Swing Pricing จะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้ ขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน เทียบกับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ Swing threshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของ
กองทุน คำนวณจำกมูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน
(Redemption) และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการซือ้ ขายหน่วยลงทุนทีส่ ะท้อนต้นทุนในการซือ้ ขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :
กองทุนรวมทั่วไป
อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนดอัตรำ ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบและ/หรือประกำศและ/หรือแนวทำงปฏิบตั ิของสำนักงำนก.ล.ต.และ/หรือสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนและ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจอื่น ทัง้ นี ้ กำร
กำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ขอ้ มูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือ สมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ ต้นทุน และค่ำใช้จ่ำย
จำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transactioncost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ ขำยทรัพย์สิน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
รักษำสัดส่วนกำรลงทุน ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลำยทำง ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยกำรทำธุรกรรม REPO เพื่อ
เสริมสภำพคล่องรองรับธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภำพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุน ในกำรปรับใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำม
เสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุน
3. กำรกำหนด ADLs threshold มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับสภำพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/หรื อกำร
ประเมินจำกปั จจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม
สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่ วย
ลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดกำร จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สำมำรถใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิท ธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
ADLs ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำ รำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จ ะนำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้ำเป็ นยอดซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจัดกำรจะนำยอดซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวไปใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำกำรนัน้
ทัง้ นีบ้ ริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรใด ๆ ที่ได้ดำเนินกำรหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำ
กำรนัน้ แม้หำกภำยหลังปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้ หน่วยลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนของวันทำกำรนัน้ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้และรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่ชำระ
ด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นนั้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จำกผูท้ ี่ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพี ยงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLsthreshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
กำหนดอัตรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ กำหนดเพิ่มเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุน และ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจัดกำรจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผย
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้
ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มี
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผู้ถือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็ นกำรใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้ ขำยใดที่สดั ส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบ
กับมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเกินกว่ำ ADLsthreshold ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณ
จำกมูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวกมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption)
และหักด้วยมูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)
ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
3. บริษัทจัดกำรกำหนด ADLs threshold โดยใช้ขอ้ มูลดังต่อไปนี ้
(1) มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ มำกกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
(2) มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ำ น้อยกว่ำมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด (1) และ
(2) ในระดับที่ต่ำงกัน
4. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ ADLs นี ้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ำกองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้เครื่องมือนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหน่วยที่ยงั คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ ม่ได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่ำงใด
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้เครื่องมือนี ้ เพื่อส่งผ่ำนค่ำใช้จ่ำยที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึน้ จำกกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ ือหน่วยรำยที่
ทำธุรกรรมนัน้ โดยกำรทำธุรกรรมของผูถ้ ือหน่วยดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อ งของ
กองทุนรวม
- การกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดในการรับคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาทีต่ ้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :
กองทุนรวมทั่วไป
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท
จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็ นเวลา : 5 วันทำกำร
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำกำรของกองทุนนัน้ ๆ
2. บริษัทจัดกำรจะใช้ Notice period สำหรับรำยกำรที่มีมลู ค่ำที่ขำยคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ล้ำนบำท
3. บริษัทจัดกำรอำจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
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1. ในกรณีที่มีกำรใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ตอ้ งใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตั ิกับคำสั่งที่ได้จำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตำมปกติในวันที่ทำรำยกำรด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing
Pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้
ในโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัท จัดกำรและในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้ รบั มำระหว่ำง
เวลำทำกำรของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดกำรอำจให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนยกเลิกรำยกำรขำยคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่ได้ถูกนำมำดำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่บริษัทจัดกำร
กำหนด
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้ เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Notice period อำจแตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้และกำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็ นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำร
กำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ ข้อมูลประมำณกำรภำยใต้ขอ้ เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำนและ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่ำที่สำมำรถทำได้เพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ได้แก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตกำรลงทุน นโยบำยกำรลงทุน สภำวะตลำดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมำณกำรทำรำยกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุนและแนวโน้มกำรทำรำยกำร รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทุนรวม
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :
กองทุนรวมทั่วไป
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำกำร
ในทุกรอบเวลา : 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
1. บริษัทจัดกำรจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริษัท
จัดกำรกำหนด
2. บริษัทจัดกำรจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำกำร ในแต่ละรอบ 30 วัน ตำมรำยละเอียดวิธีกำรคำนวณที่บริษัทจัดกำรกำหนด กรณี
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบั รวมวันหยุดต่ำงประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กำหนดไว้
3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ในกรณีดงั กล่ำว Redemption Gate จะใช้เฉพำะวันทำกำรซือ้
ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิทงั้ หมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำ Gate threshold
ที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยที่มูลค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจำก มูลค่ำกำรซือ้ หน่วยลงทุน (Subscription) บวก มูลค่ำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเข้ำ (Switch in) หักด้วยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (Redemption) และ หักด้วย มูลค่ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out)
4. บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำหนดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำม Redemption Gate โดยกำรเฉลี่ยตำมสัดส่วน (Pro-rata basis) ของคำสั่งรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำกำหนด Redemption Gate และ Gate period ในแต่ละครัง้ แตกต่ำงกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่ำ Redemption
Gate ขัน้ ต่ำ และ Gate period จะไม่มำกกว่ำระดับเพดำนที่ระบุไว้ในโครงกำร
6. คำสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดกำรจะนำไปทำรำยกำรในวันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตำมสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีกำรจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7. บริษัทจัดกำรจะทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ทั้งนี ้ เว้นแต่ กรณี ที่ กองทุน มีส ภำพคล่อ งเพี ยงพอ บริษัท จัด กำรขอสงวนสิท ธิ ที่ จะรับ ซือ้ คื น หน่ ว ยลงทุน หรื อสับ เปลี่ย นหน่ ว ยลงทุน เกิน กว่ ำ
Redemption Gate ที่ประกำศใช้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
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8. บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบเมื่อมีกำรใช้ Redemption Gate โดยไม่ชกั ช้ำ โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี ้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรำยกำรที่
เข้ำข่ำยตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดกำรได้รบั มำระหว่ำงเวลำทำกำรของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี ้ บริษัทจัดกำรอำจใช้รว่ มกับเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอื่นได้
ข้อสงวนสิทธิ์
1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต่ำที่ระบุในโครงกำร ทัง้ นี ้ รำยละเอียดวิธีกำรคำนวณเป็ นไปตำมวิธีที่บริษัทจัดกำรกำหนด
2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช้
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทำงดำเนินกำรระหว่ำงกำรทำ Redemption Gate ได้แก่ กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่กำหนด กำรใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็ นต้น (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดกำร
อำจพิจำรณำยกเลิกคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดที่คำ้ งอยู่ในรำยกำร และแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชกั ช้ำ
4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใช้ในกำรพิจำรณำและ/หรือตัดสินใจเรื่อง ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรกำรใช้เครื่องมือ
Redemption Gate ในวันทำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหน้ำรำยกำรลงทุนแบบประจำ และรำยกำรอื่นใดตำมดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่ำในวันทำกำรใดๆ มีลกั ษณะเข้ำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรใช้ เครื่องมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ภำยใต้ผลประโยขน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วย โดยไม่จำเป็ นต้องเปิ ดเผยให้ผถู้ ือหน่วยทรำบ
กำรพิจำรณำใช้เครื่องมือ
1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกันในแต่ละวันทำกำรที่มีกำรใช้เครื่องมือนี ้
2. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช้ Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณ์อำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดกำร
อำจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชีส้ ถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติดว้ ย Gate threshold ได้
- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งทีร่ ับไว้หรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วันทาการ
เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
จำเป็ นต้องระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ ูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด เหตุตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลำดหลักทรัพย์กำหนด
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืน หน่วยลงทุน (suspension of
dealings) ได้ดว้ ยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี ้ ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
1. เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุนแก่ผูล้ งทุน เฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(1) กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
(2) กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
(3) กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
2. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำร
ดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์ และ
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
3. อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้ และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ก) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
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(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำร ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลำกำรรับซือ้ คืน หน่วยลงทุนเป็ นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทุน ให้พิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิ ดให้รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนเท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ดำเนินกำรตำมข้อ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
หมำยเหตุ บริษัทจัดกำรไม่จำเป็ นต้องระบุ side pocket ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เนื่องจำกเป็ นกำรปฏิบตั ิตำมประกำศซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถ
ดำเนินกำร ได้อยู่แล้ว
10. กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน: คำนวณของทุกสิน้ วันทำกำร
และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1.1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(1.2) มูลค่ำหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ
(1.3) มูลค่ำหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผล
(1.4) มูลค่ำหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดผูล้ งทุนสถำบัน
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตำมชนิด ดังนัน้ มูลค่ำหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจมีมูลค่ำไม่เท่ำกัน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
รวมกันจะเท่ำกับมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิด จำกกำรลงทุนจะถือเป็ นประโยชน์ของกองทุนรวม และจะถูกปั นส่วนตำมสัดส่วน
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้กำรปันส่วนมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีกำรแบ่งกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิตำมแต่ ละชนิดหน่วยลงทุน
กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ จะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และปั นส่วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้เป็ น ไปตำมแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้ำของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
กรณีวนั แรกของกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ทงั้ หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน หลังจำกนัน้ ปรับปรุงรำยกำรที่
เกี่ยวข้องเฉพำะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รำยกำรขำยหน่วยลงทุน และรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น) และคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินหลังหัก
ค่ำธรรมเนียมและมูลค่ำหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่คำนวณ จะต้องมีมูลค่ำไม่ต่ำกว่ำ
ศูนย์
ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีจำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้วสำหรับหน่วยลงทุน ชนิดดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรอำจคงชนิดหน่วยลงทุนนัน้ ไว้ต่อไป และหำกมีกำรขำยหน่วยลงทุนชนิดนัน้ เพิ่มเติม บริษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุน
ชนิดดังกล่ำวโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินของกองทุน หรือมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่กรณี ตำมควำมเหมำะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็ นเกณฑ์
ในกำรคำนวณ
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.krungsriasset.com
ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ กำหนดในประกำศคณะ กรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนและหรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยเรื่องกำรดำเนินกำรในกรณีที่ มลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ในกรณีที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ เนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของบริษัทจัดกำร โดยเหตุ ดงั กล่ำวส่งผล
ให้บริษัทจัดกำรไม่ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับรำคำของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถคำนวณหรือประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำ
ขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรประกำศสำเหตุ และแนวทำงปฏิบตั ิให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบผ่ำนช่องทำง ที่
เข้ำถึงได้ง่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ทีอ่ ยู่ (ภาษาไทย) :
เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
ทีอ่ ยู่ (ภาษาอังกฤษ) :
898 PLOENCHIT TOWER 1ST-2ND ZONE A,12TH,18TH ZONE B FLOOR, PLOENCHIT ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทั้งนี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขัดต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียนหนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้อม
ควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1. ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้บริษัท
จัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3. แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ที่ป รึกษำกำรลงทุน ที่ปรึกษำ
กองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
1.4. รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5. ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตำมที่
ระบุไว้ในโครงกำร
1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดงั กล่ำวไม่เป็ นไปตำม
ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดกำร
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1. กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15
วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2. ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติม จำนวนและมูลค่ำ
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ

20/06/2022

Page 32

2.1.5. ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2. กำรบริหำรกองทุน
2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่ กำหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "กำหนดเวลำและวิธีกำร
จ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2.2.11. จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุนนัน้
ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3. กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1. จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีว่ำด้วยกำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำร ลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.3.2. จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
2.3.3. จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4. จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5. คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คื นหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทำรำยงำนโดยระบุช่ือ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่ำเกิน
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ มี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
2.3.7. สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
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2.4.1. จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำย ข้อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผลู้ งทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้
2.4.2. ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3. ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผูอ้ ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียน ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ ูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
2.4.7. ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถั ดจำก
วันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
2.5. กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1. จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร (ถ้ำมี) ใน
กรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่ชกั ช้ำ
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจั ดกำร
กองทุนรวม
2.6. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุน กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือ
คำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจตลำดหลักทรัพย์แห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นีใ้ นกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรื อแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่ง นัน้ ให้ถือว่ำ
บริษัทจัดกำรกองทุน ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำนหรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ซ่ึง รวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ เอ็น. เอ.
ทีอ่ ยู่ : อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์" ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จำกกำรจัดตัง้ และดำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซือ้ หน่วยลงทุน
เงินปันผลและดอกเบีย้ จำกหลักทรัพย์ เงินได้จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้ำไว้ในบัญชีเงินฝำก และหรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ต่ำงๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
ดังกล่ำว ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัท จัด กำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิท ธิใ นกำรเข้ำ ประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ กำรรับ เงิน ปั นผลและหรือดอกเบีย้ กำร จองซือ้
หลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ ดูแลผลประโยชน์ได้รบั
ข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิ ดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่อ ของกองทุนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำนและบัญชีดงั ต่อไปนี ้ และส่งให้แก่บริษัทจัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผลดอกเบีย้ และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝำกไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืน รำคำขำยหน่วยลงทุน และกำรคำนวณหน่วย
ลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรได้คำนวณไว้และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองเมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรคำนวณ มูลค่ำทรัพย์สิน
ตำมปกติทำให้มลู ค่ำทรัพย์สินไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจำกที่ กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หน่วยลงทุน ตำมคำสั่งซือ้ หรือคำสั่ง
ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน แล้วแต่กรณีตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร และดำเนินกำรแจ้ง กำรเลื่อนกำหนดชำระเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ได้รบั
มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร
(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผูจ้ ัดหำในกำรจัดทำรำยงำนทุก รอบปี บญ
ั ชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้ หรือภำยใน 30 วันนับแต่วนั สิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว แล้วแต่กรณี
(11) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร ภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด
หำกบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิตำมให้แจ้งบริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ภำยใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(12) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัท จัดกำร ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทุน
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(13) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ว หน้ำที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ ำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิก กองทุนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สนิ ้ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ำที่ต่ำงๆ ดังนี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผชู้ ำระบัญชีกระทำ
กำรหรืองดเว้นกระทำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
(15) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จำกกำรดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของโครงกำร
จัดกำร
(16) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตำมพระรำช บัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ น เพื่อให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รำยใหม่ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึง
กำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจ
ใช้สิทธิ ต ำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่ งพระรำชบัญญั ติห ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกับผูด้ ูแล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโย ชน์ของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะที่
เป็ นธรรม และได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติให้ ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ น เพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะก ระทำได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อี กฝ่ ำยหนึ่งทรำบ
ล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วัน ในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของ สัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจั ดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี ผลเป็ นกำรเพิ่ม
ภำระหน้ำ ที่แ ก่ผู้ดูแ ลผลประโยชน์แ ละผู้ดูแ ลผลประโยชน์ไม่ป ระสงค์จะ รับ หน้ำ ที่ ดังกล่ำ ว ผู้ดูแ ลผลประโยชน์มีสิท ธิ บอกเลิกสัญญำแต่ งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่
(4) ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ ขำยได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้
กำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
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(6) ในกรณีที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์จัดกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำร
ตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ ูแลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัทจัดกำรแจ้ง
กำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน
เวลำกำหนด บริษัทจัด กำรจะด ำเนิ นกำรขออนุญ ำตเปลี่ยนตัว ผูด้ ูแ ลผลประโยชน์ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วัน นับ แต่วันครบ
กำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิม
โดยพลัน
ในกรณีผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่มี
นัยสำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานทีเ่ ก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรซิตแี ้ บงก์
เลขที่ 399 อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 02-232-2345
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำ ต และ/หรือศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ
3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ :898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
4. ผู้จัดจาหน่าย : 5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : 6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : 7. ทีป่ รึกษาการลงทุน : 8. ทีป่ รึกษากองทุน : 9. ผู้ประกัน : 10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : 12. Prime Broker
13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"
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สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้แก่
บุคคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บิดำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผรู้ บั
โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ด บัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึงทำกำร
โอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่ วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี
พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุ นและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่ วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US
Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วย ลงทุนใดถือหน่วยลงทุน
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ำของบัญชีแบบไม่ เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิด หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผู้
ถือหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผล ประโยชน์ เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำรจัดกำรและ
เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุมให้
บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจั ดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพัน ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุน กับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
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(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ ูแลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สินทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือ ตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้ อำประกันในกำรยกเลิกกำรทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ได้รบั กรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดกำรในส่วนของ
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้รบั คำสั่งขำยคืนและได้ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกันชีวิตจะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมและนำส่งคำสั่งซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้รบั ข้อมูลกองทุนอำจล่ำช้ำกว่ำได้รบั จำกบริษัทจัดกำรโดยตรง เป็ นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วย ลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุน รวมที่ตนถือ ทัง้ นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน แต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบีย นหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชี กองทุน ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำ
บุคคลที่มีช่อื แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยัน จำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงิน
ที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัท จัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณียภ์ ำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และ
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กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกบริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่
จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address)
ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จัดสรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ข้อกำหนดสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ /ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัท ประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยัน
กำรสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้
หรือขำยคืนดังกล่ำว
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน ครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อ บริษัทจัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่ำ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของกองทุน
และให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั
อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชี แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถูกต้องเมื่อ
รำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ น (Passbook) เป็ นหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ( Statement of Holding) ซึ่งได้รบั กำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือ หน่วยลงทุน
โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่มีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรื อส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่ง
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้อมูลดัง กล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อ บริษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน
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15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปันผล วันปิ ดสมุด ทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผลที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือห น่วยลงทุนชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปั นผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยใน นำมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปัน ผลทำงไปรษณียต์ ำมที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีช่ือปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่ง ถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่ง
ต้องนำไปคำนวณภำษี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ในกรณีที่บริษัท จัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำย
คืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน หรือกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน อื่นแทนเงิน และบริษัทจัดกำรได้รบั มติ
พิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่ เป็ นไปตำมประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด โดย
บริษัทจัดกำรจะกำหนดขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรต่อไป ซึ่งขัน้ ตอนที่กำหนดต้องสำมำรถปฎิบตั ิได้จริงและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกรำย
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) : 17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จัดให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือ หน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุน รวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ เป็ นผูล้ งทุน
สถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
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ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นับคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่ำวมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวได้เต็มตำมจำนวนที่ถืออยู่
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน:
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน (มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้ำร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน นอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รั บมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือ มติพิเศษของ จำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติ มส่ว นใดส่วนหนึ่ งของข้อผูกพัน ที่เป็ นไปตำมวิ ธีกำรที่ กำหนดไว้ใ นข้อผูกพัน และมีส ำระสำคัญ ที่เป็ นไปตำม และไม่ขัด หรื อแย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือ ว่ำข้อผูกพันส่วนที่
แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำ กหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
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กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อ โดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับ ตรำบริษัท (ถ้ำมี)
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือ หน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้
รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน พร้อมกับ กำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม
18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร กองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมี ผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำม กระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีจำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนเป็ นดังนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใด และบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
2. เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด ควำมเสียหำยแก่
กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน
3. เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดขอ งโครงกำร
จัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
4. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำ ดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
5. มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะตำมข้ำงต้น จะไม่นำมำใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
6. บริษัทจัดกำรจะด ำเนิ นกำรเลิกกองทุน รวมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ “กำรด ำเนิ นกำรของบริษัท จัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม” เมื่อ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 5 และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
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การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
1. ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
2. แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลักฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำได้เพื่อ
ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ต ำมข้อ 3. ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
และเมื่อได้ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
20. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่รวบรวม และแจกจ่ำย
ทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรชำระหนีส้ ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อ ชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน้
ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจดทะเบียนเลิก
กองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผชู้ ำระบัญชีจดั กำรโอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทั้งนี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ ไม่มำรับเงิน หรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนำในประเทศไทยและ ไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริ ษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพัน ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเย็นใจ
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