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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Europe Equity RMF 

ช่ือย่อโครงการ : KFEURORMF 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลายครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก าหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : - 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

เพ่ือระดมทนุจากผูล้งทนุทั่วไปและน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศซึ่งเนน้ลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลาดหุน้ยโุรปที่มีการ
เจริญเติบโตดี เพ่ือโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศในแถบยโุรปได ้

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 

- กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

- กองทนุรวมฟีดเดอร ์

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Allianz Europe Equity Growth Fund 

ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขาย : ลกัเซมเบิรก์ ( LUXEMBOURG ) 

เป็นกองทุน UCITS : 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพที่มีการรบัโอนเงินจากกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (ที่รบัโอนจาก PVD แต่ไม่ไดแ้บ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบญัชี มลูค่าเงิน 
และทะเบียนผูถ้ือหน่วยออกจาก RMF ปกติ) 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทนุหลกั”) ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายใหก้บัผูล้งทนุทั่วไป จดัตัง้และ
บริหารจดัการโดยบรษิัท Allianz Global Investors และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

บริษัทจดัการจะท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสิงคโปร ์และจะลงทนุในสกลุเงินยโูรเป็นสกลุเงินหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปรด์งักล่าว ซึ่งไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลาร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลาร ์หรือสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความ
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เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ท  าการซือ้ขายและ/หรือสกลุเงินที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดัการจะค านึงถงึประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมาย
แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

อนึ่ง กองทนุหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทนุอาจมีความแตกต่างกนัในเรื่องของนโยบายการจดัสรรก าไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผูล้งทนุเป็นตน้ ซึ่งบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกลงทนุใน Class AT (EUR) Acc. อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความ
เหมาะสมในภายหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการด ารงวตัถปุระสงคข์องการบริหารจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามทีไ่ดร้ะบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือว่า
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจาก
เว็บไซตข์องกองทนุหลกั) 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก : 

กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเนน้การลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลาดหุน้ยโุรปที่มีการเจริญเติบโตดี โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัต่อไปนี ้

- อยู่ในแผนส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของภาครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส 

- ลงทนุในตราสารทนุตามที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

- อาจลงทนุในตราสารทนุนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทุน 

- อาจลงทนุในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

- อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) 

- อยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการลงทนุของ GITA Restriction อย่างไรก็ดี กองทนุจะลงทนุในตราสารที่ใหก้รรมสิทธิใ์นหุน้ของบริษัท (Equity Participation) ไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทุน 

อย่างไรก็ดี กองทนุอาจมีการใชต้ราสารอนพุนัธ ์(สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management: 
EPM) เช่น การท าสญัญา Futures, Options, และ swaps เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง ซึ่งอาจท าใหก้องทนุมีโอกาสและความเสี่ยงลดลง และกองทนุอาจใช้
ตราสารอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก าไร เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้มัฤทธิผลตามนโยบายการลงทนุและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือสะทอ้นถึงภาพรวม
ของกองทนุ และเพ่ือเพ่ิมการลงทนุใหส้งูกว่าระดบัการลงทนุของกองทนุซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงไดแ้ก่ ดชันี
การเงิน (ไดแ้ก่ ค่าเงิน อตัราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ ราคาและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตราสารหนีแ้ละตราสารทนุต่างๆ, ราคาสินคา้โภค
ภณัฑล์่วงหนา้, ดชันีราคาของโลหะมีค่า และดชันขีองสินคา้โภคภณัฑต์า่งๆ เป็นตน้ 

รายละเอียดอื่นๆ ของกองทนุหลกัจะระบใุน “สรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทนุควรทราบเกี่ยวกบักองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund” ทัง้นี ้ในกรณีที่
กองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการในภายหลงั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของ
กองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ หรือตามอตัราส่วนที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบ
ปีบญัชีไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

3. ในภาวะปกติ กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตาม
อตัราส่วนทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

4. เงินลงทนุส่วนที่เหลือ กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศในตราสารหนีแ้ละ/หรือเงินฝากที่ออก รบัรอง รบัอาวลั หรือค า้ประกนัการจ่ายเงินโดยภาครฐับาล 
รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคณุภาพดี โดยตราสารดงักล่าวไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่
ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุไดเ้ท่านัน้ 

5. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญาหรือระยะเวลา
การฝากเงิน แลว้แต่กรณี ต า่กว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการส ารองเงินไวส้  าหรบัการด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรกัษาสภาพคล่อง
ของกองทนุ 
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6. ในส่วนของการลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured note) ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ
ตราสารทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุสามารถมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความ
น่าเช่ือถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีไ้ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทนุได ้
(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่านัน้ 

7. ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทนุในหลกัทรพัย ์ตราสาร และ/หรือสญัญาของบริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท์ี่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทนุรวมกนัทัง้หมดมากกว่ารอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทุน
หลกั บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการจะปรบัลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือใหก้ารลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทนุรวมกนัทัง้หมดไม่
เกินรอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัที่ทราบถึงเหตกุารณด์งักล่าว ยกเวน้กรณีที่เกิด
จากปัจจยัที่ควบคมุไม่ไดห้รือกรณีจ าเป็นและสมควรที่ท  าใหไ้ม่สามารถด าเนนิการภายในระยะเวลาขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่
ชกัชา้ 

(2) หากการด าเนินการปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัขา้งตน้ มีผลท าใหก้ารลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกวา่รอ้ย
ละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุ
ใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิด
กรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ และมีคณุสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดย
ไม่ชกัชา้ และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบต่อไป 

(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่
จะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้
หลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

8. ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทนุตามขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี ้

(1) ลงทนุในตราสารแห่งทนุและมีผลท าใหอ้ตัราส่วนการลงทนุในตราสารทนุของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ หรือ 

(2) ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินโดยไม่มีคณุสมบตัิเป็นไปตามประเภทหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนดใหล้งทนุได ้

บริษัทจดัการจะด าเนินการโดยจะพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการ
ลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ และมีคณุสมบตัิตามทีส่  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทราบต่อไป 

หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
ด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้
หลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ านวนหน่วย
ลงทนุที่จ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหวา่งการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลิกกองทนุตามขอ้ 7. หรือขอ้ 8. ขา้งตน้ กองทนุจะยกเวน้โดยไม่น าเร่ืองการลงทนุ
ในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ รวมถึงการน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใชใ้นช่วง
ด าเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

9. บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทั
จดัการ ซึ่งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศ
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ที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแตล่ะขณะตวัอย่างเช่น กรณีคา่เงินต่างประเทศของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ
มีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมีนยัส าคญั ผูจ้ดัการกองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นตน้ 

10. กองทนุอาจจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึง
การป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การท าสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกับ
อตัราแลกเปลี่ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
แนวโนม้และทศิทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงกบัดชันีอา้งอิง การคาดการณเ์หตกุารณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่างมีนยัส าคญัของกองทนุ และคา่ใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 

11. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่เหมาะสม
อีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้หรือไม่สามารถลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระท าผิดตามความเห็นของหนว่ยงานก ากบัดแูลของกองทนุ
ต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆจนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บรษิัทจดัการยงั
ด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้เม่ือปรากฎกรณีดงักล่าว บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไป
ลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนใดที่มีนโยบายการลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนยา้ยกองทนุ
ดงักล่าว บรษิัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุ
ของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดยบริษทั Allianz Global Investors) หรือไม่ก็ได ้หรือ ขอสงวน
สิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ทัง้นี ้
หากมีการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจง้โดยประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 

12. ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้
กองทนุเพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
จดัตัง้กองทนุ โดยจะคืนเงินค่าสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการจดัตัง้และบริหารจดัการลงทนุไปแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นวา่ สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม 

(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3) กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

13.ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั 

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

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ

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

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

(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดัการจะด าเนินการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

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

15. ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ยทัง้นี ้โดยจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 

(15.1) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(15.2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 

สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน  

Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตามระเบียบของ UCITS 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
ของประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund) 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุนรวม: 16 ตลุาคม 2549 

วัตถุประสงคก์ารลงทุนและ
นโยบายการลงทุน: 

กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเนน้การลงทนุในหุน้จดทะเบียน
ในตลาดหุน้ยโุรปที่มีการเจริญเติบโตด ีโดยมีหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัต่อไปนี ้
ก) ลงทนุในตราสารทนุและ Participation Certificate ของบริษัทซึ่งมีส านกังานจดทะเบียนอยู่ในประเทศ
ที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป ประเทศนอรเ์วย ์หรือ ประเทศไอซแ์ลนด ์ไม่นอ้ยกว่า 
รอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 
ข) ภายใตบ้งัคบัของขอ้ ฌ) อาจลงทนุในตราสารทนุ, Participation Certificate, หรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
นอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ ก) ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 
ค) นอกจากนี ้อาจไดม้าซึ่งพนัธบตัรที่แปลงสภาพได ้และพนัธบตัรพรอ้มดว้ยใบส าคญัแสดงสิทธิตาม
ทรพัยส์ินที่ระบใุนขอ้ ก) และ ขอ้ ข) 
ง) อาจไดม้าซึ่งใบส าคญัดชันีบ่งชี ้(index certificate) หรือใบส าคญัตราสารทนุและตระกรา้หุน้ทนุ 
(Equity baskets) ซึ่งมีความเสี่ยงที่สมัพนัธก์บัทรพัยส์ินที่ระบใุนขอ้ ก) และ ขอ้ ข) หรือ กบัตลาดการ
ลงทนุซึ่งทรพัยส์ินดงักล่าวลงทนุอยู่ 
จ) ส่วนของทรพัยส์ินที่นิยามในขอ้ ก) ถึง ขอ้ ง) ซึ่งผูอ้อก (บริษัทในกรณีของหลกัทรพัยท์ี่เป็นหุน้ทนุ และ 
หลกัทรพัยอ์า้งอิงในกรณีของใบส าคญั) มีส านกังานจดทะเบียนในตลาดเกิดใหม่ อาจลงทนุไดไ้ม่เกินรอ้ย
ละ 20ของมลูค่าทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัของขอ้ ฌ) 
ฉ) ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยส์ินของกองทนุ อาจน ามาลงทนุในประเทศที่อยู่ภายใตม้าตรฐานเพ่ือการ 
ซือ้ขายกองทนุขา้มประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรป (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) หรือ มาตรฐานเพ่ือการซือ้ขายกองทนุ (undertaking for collective 
investment) ที่เป็นกองทนุที่ลงทนุในตลาดเงินภายใตอ้งคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development) หรือกองทนุที่ลงทนุในตรา
สารประเภททนุ และ/หรือกองทนุที่มีแนวทางการลงทนุเพ่ือใหผ้ลตอบแทนเพียงอย่างเดียว 
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ช) นอกจากนี ้อาจถือเงินฝากและไดม้าซึ่งตราสารในตลาดเงิน โดยมีมลูค่ารวมของตราสารดงักลา่วรวม
กบักองทนุที่ลงทนุในตลาดเงินภายใตอ้งคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา ที่ระบใุนขอ้ 
ฉ) ขา้งตน้ ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้ภายใตบ้งัคบัขอ้ ฌ) วตัถปุระสงคข์องการมี
เงินฝาก การไดม้าซึ่งตราสารในตลาดเงิน และการลงทนุในกองทนุทีล่งทนุในตลาดเงินภายใตอ้งคก์าร
เพ่ือความรว่มมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา เพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องตามความจ าเป็น 
ซ) อาจไดม้าซึ่งหลกัทรพัยท์กุขนาด (all sizes) ของบริษัทต่างๆ ผูจ้ดัการกองทนุอาจเนน้บริษัทที่มีขนาดๆ 
หนึ่ง หรือขนาดที่พิจารณาแลว้ว่าเป็นขนาดสว่นบคุคล หรือเนน้การลงทนุทั่วไป โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์
ของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไดม้าซึ่งหุน้ในตลาดขนาดเล็กซึ่งมีความเคลื่อนไหวมากในตลาด
เฉพาะกลุ่ม 
ฌ) ภายใตข้อ้ก าหนดของ Exposure Approach* กองทนุอาจลงทนุโดยไม่ปฏิบตัิตามขอ้จ ากดัการลงทนุ
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ ข) ขอ้ จ) และ ขอ้ ช) ขา้งตน้ได ้
*ค าอธิบายเพ่ิมเติมของค าว่า Exposure Approach: กองทนุอาจใชเ้ทคนิคและเครื่องมือการเงินซึ่งอาจ
รวมถึงตราสารอนพุนัธต์่างๆ เพ่ือการบริหารและจดัการลงทนุใหมี้ประสิทธิภาพ อาทิเช่น การบริหาร
ความผนัผวนของพอรต์กองทนุโดยท าสญัญา futures หรือตราสารอนพุนัธอ่ื์นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้
อตัราส่วนการลงทนุเกินกว่าที่ก าหนดไวใ้นขอ้ ข) ขอ้ จ) และ ขอ้ ช) ได ้
ญ) กองทนุไม่จ าเป็นตอ้งปฏิบตัิตามขอ้จ ากดัในขอ้ ก) และ ขอ้ ช) ในช่วง 2 เดือนก่อนช าระบญัชีหรือการ
ควบรวมของกองทนุ 
ฎ) เนื่องจากกองทนุมีการซือ้ขายในฮ่องกง ใหน้ าขอ้จ ากดัการลงทนุเพิ่มเติมตามระบไุวใ้นหวัขอ้ 17. 
“ขอ้จ ากดัการลงทนุเพ่ิมเติมของฮ่องกง - การลงทนุในตราสารอนพุนัธ ์(Additional Investment 
Restriction “HongKong – use of derivatives)” ของบทน ามาใชบ้งัคบัดว้ย 
อย่างไรก็ดี กองทนุอาจมีการใชต้ราสารอนพุนัธ ์(สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น การท าสญัญา Futures, Options, และ 
swaps เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง ซึ่งอาจท าใหก้องทนุมีโอกาสและความเสี่ยงลดลง และกองทนุอาจใชต้รา
สารอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก าไร เพื่อเพ่ิมผลตอบแทนจากการลงทนุใหส้มัฤทธิผลตามนโยบายการลงทนุ 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสะทอ้นถึงภาพรวมของกองทนุ และเพ่ือเพิ่มการลงทนุใหส้งูกว่าระดบัการ
ลงทนุของกองทนุซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงไดแ้ก่ ดชันีการเงิน 
(ไดแ้ก่ ค่าเงิน อตัราแลกเปลี่ยนดอกเบีย้ ราคาและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตราสารหนี ้
และตราสารทนุต่างๆ, ราคาสินคา้โภคภณัฑล์่วงหนา้, ดชันีราคาของโลหะมีค่า และดชันขีองสินคา้โภค
ภณัฑต์่างๆ เป็นตน้ 

ตัวชีวั้ด (Benchmark) ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return 

อายุโครงการ ไม่ก าหนด 

บริษัทจัดการกองทุน Allianz Global Investors 

ผู้จัดการกองทุน HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์/ผู้เก็บรักษา
ทรัพยสิ์นของกองทุน : 

State Street Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต ์
สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
www.allianzgi.sg 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกนิ 5.00 

(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 
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(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*) 

(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการปฏิบตัิงานกองทนุ (Administration fee) 
(รวมถึง ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์/ เก็บรกัษาทรพัยส์ิน) 

ไม่เกิน 0.50 

หมายเหตุ: 

1)* กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการใหแ้ก่กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิค
วิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ในอตัรารอ้ยละ 50 ซึ่งจะเท่ากบัรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าเงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT 
(EUR) Acc.”) โดยเก็บเขา้เป็นทรพัยส์นิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ ทัง้นี ้การคืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวอาจปรบัเปลี่ยนไดต้ามการ
เปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทนุหลกั (ถา้มี) 

2) กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ จะเป็นผูร้บัเงินค่าส่งเสริมการขายที่ไดร้บัจากตวัแทนการขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถา้มี) โดยจะ
น าเงินดงักล่าวเก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในประเทศ: 

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

1. ตราสารหนีใ้นประเทศ 

1.1 พนัธบตัร 

1.2 ตั๋วเงินคลงั 

1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.4 ตั๋วแลกเงิน 

1.5 ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.8 ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1 – 1.7 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) 

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

(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 

(4) ดชันีเงินเฟ้อ 

(5) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 
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• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

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

1. ตราสารหนีต้่างประเทศ 

1.1 พนัธบตัร 

1.2 ตั๋วเงินคลงั 

1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตราสาร Basel III) 

1.4 ตั๋วแลกเงิน 

1.5 ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 

1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้

1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.8 ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม 1.1 – 1.7 ตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพ่ิมเติม 

ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากตา่งประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (derivatives) ในตา่งประเทศ 

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

(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้

(2) อตัราดอกเบีย้ 

(3) อตัราแลกเปลี่ยนเงิน 

(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

• อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
ประกาศก าหนดในปัจจบุนั และ/หรือทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต เวน้แต่ หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่มีการก าหนดอตัราส่วนการลงทนุเป็นการเฉพาะดงัต่อไปนี ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทนุบรษิัทจดัการจะ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย CIS ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากวา่ 80% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรพัยส์ินดงันี ้ รวมกนัไม่เกิน 25% 
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1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหมี้การ
รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถ
ขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

1.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

1.3 total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

1.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผู้
ออกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

2. หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

3. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 

3.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3.2 ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารทีต่  ่ากว่าทีส่ามารถ
ลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 1,000,000,000.00 บาท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 100,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 
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รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : 

กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พ่ือการเลีย้งชีพ มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลือ่นไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั Allianz 
Europe Equity Growth Fund มีกลยุทธใ์นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี 

6. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

กองทนุไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก าหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

ทุกวันท าการซือ้ขาย 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

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

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิก
สญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษทัจดัการ
และผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยไดต้ามปกติ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีการในการช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควรเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคตได ้

ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ
ดงักล่าว โดยบรษิัทจดัการจะไม่นบัรวมวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการ
กองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการช าระราคา ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ
แลว้ 
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การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นคู่มือการลงทนุเกี่ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และ
ซือ้หน่วยลงทนุภายในระยะเวลาการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศก าหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์างภาษีโดยน าเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภาษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งค านึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์างภาษีตามเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรก าหนด โดยหากผูถ้ือหนว่ยลงทนุมีรายการขายคืนหน่วยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักล่าว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีและจะตอ้งช าระ
คืนเงินภาษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพากร 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

การช าระค่ารบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนบริษัทจดัการ
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้

การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนด
ไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูตอ้งต่างจากราคา
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งั
ไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

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

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั 

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

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

เง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทนุ : 

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจึงไม่สามารถโอนหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

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

2. บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(ก) ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
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(ข) เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้

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

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

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดขา้งตน้ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุตามขอ้ (2) (6) (7) และ (8) 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

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

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

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

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.2470 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

(1) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทนุตามที่จ่ายจริง 

(2) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการกองทนุ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการตดิตาม
ทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง 
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(3) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง 

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

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

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

(7) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บดงันี ้

(7.1) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ย
ละ 1.0700 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน 

(7.2) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 

ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายดงักลา่ว บริษทัจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายทนัที หรือทยอย
ตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกดิค่าใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัจ่ายที่เหมาะสม 

ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักล่าวและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ายจากกองทนุไม่ครบจ านวน ค่าใชจ้่ายในสว่นที่ยงัตดัจ่ายไม่
หมดดงักล่าว จะถือเป็นค่าใชจ้่ายด าเนินงานของบริษัทจดัการ 

(8) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ยมลูคา่หนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ 

หมายเหต ุ: 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

2. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายต่างๆ ดงันี ้

(1) ค่าจดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค่าพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นการท ารายการของกองทนุ 

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

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

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้จากกองทนุรวมภายใตบ้รษิัทจดัการเดียวกนั และจากบริษัท
จดัการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมเดียวกนั ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภายใตก้ารบริหารของบริษทั
จดัการ และบรษิัทจดัการอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.0 ของมลูค่าซือ้ขาย 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บาท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000.0 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : 50.0 บาท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตามรายการที่ระบใุนรายละเอียดเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตามทีจ่่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

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

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

(3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามที่ธนาคาร
พาณิชยเ์รียกเก็บจริง 



กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ                                                                 31/10/2022  Page 17 

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

หมายเหต:ุ 

1. ค่าธรรมเนยีมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 

2. ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ที่เรียกเก็บจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะน าเก็บเขา้กองทนุ และถือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว
ในภายหลงัโดยไม่น าเก็บเขา้กองทนุ และถือเป็นรายไดข้องบริษทั ซึ่งจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุราย 
และประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

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

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ จะ
ค านวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ ในการค านวณและจะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือน
ภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุตามขอ้ (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัที่
เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ๆ 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทนุตามขอ้ (2) และ (3) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายภายในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดย
สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  

          1.1.1 ไม่เกินอตัราที่ระบใุนโครงการ      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ > 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

          1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ1 (มีการก าหนดอย่าง
ชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดงักล่าวได)้ 

 

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

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัราที่ระบไุวใ้นโครงการ      เปิดเผย2  ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า > 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

และแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่างไปจากโครงการ     บริษัทจดัการตอ้งขอมติ3  เพ่ือแกไ้ขโครงการ 

2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    2.1 ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ      เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บ

ลดลง 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

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

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

3 ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และการจดัประชมุผูถ้ือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่ก าหนดรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไข และอตัรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัตามระยะเวลาการถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่าการขายคนืหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมาใชใ้นการพิจารณา และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งการการใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท าการนัน้ รวมถึงรายการที่รบัมาล่วงหนา้ รายการลงทนุแบบประจ า และรายการอ่ืนใดตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

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

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

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

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา Swing Factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดัการจะพิจารณาเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการโดยค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
ส าคญั 

2. Swing Factor มีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจดัการก าหนด ซึ่งบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการ
ภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและคา่ใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง 
ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท าธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือ
กระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

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



กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้พื่อการเลีย้งชีพ                                                                 31/10/2022  Page 20 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ 

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

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกนัในแตล่ะวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะก าหนดอตัรา ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
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2. บริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกัการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษทัจดัการก าหนด โดยจะอยู่ภายใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบตัิของส านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจอื่น ทัง้นี ้
การก าหนด ADLs Factor จะค านึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดัการอาจพิจารณาใชข้อ้มลูประมาณการภายใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน 
และ/หรือการประเมินจากปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่สามารถท าไดเ้พ่ือใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในเวลาและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ต้นทนุและ
ค่าใชจ้่ายจากการซือ้ขายทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซือ้ขายทรพัยส์ิน ตน้ทนุและ
ค่าใชจ้่ายในการรกัษาสดัส่วนการลงทนุ ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่ถกูเรียกเก็บจากหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลายทาง ตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการท า
ธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภาพคล่องรองรบัธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภาพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุในการปรบัใชต้ราสารอนพุนัธ์
เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่าใชจ้่ายของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุ
รวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

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

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดัการจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สามารถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

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

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

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัราสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงการ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่านทางช่องทางอ่ืนที่บริษัทจดัการก าหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ให้
รวมทกุค าสั่งท ารายการที่เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. บริษัทจดัการก าหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

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

4. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ากลบัเขา้กองทนุ อย่างไรก็ตามการใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรา้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่างใด 

5. บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่านค่าใชจ้่ายที่มีนยัยะส าคญัที่เกิดขึน้จากการท าธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบางรายไปยงัผูถ้ือหน่วยรายที่
ท  าธุรกรรมนัน้ โดยการท าธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของ
กองทนุรวม 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดัการจะพิจารณาใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท าการของกองทนุนัน้ๆ 

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

3. บริษัทจดัการอาจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

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

3. บริษัทจดัการอาจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ามาด าเนินการไดต้ามวิธีการที่บรษิัทจดัการ
ก าหนด 

4. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ 
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การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Notice period อาจแตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

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

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท าการ 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

2. บริษัทจดัการจะก าหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท าการ ในแตล่ะรอบ 30 วนั ตามรายละเอียดวิธีการค านวณที่บรษิัทจดัการก าหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่างประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่างประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ าหนดไว ้

3. ในกรณีที่บริษัทจดัการก าหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชีส้ถานการณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่าว Redemption Gate จะใชเ้ฉพาะวนัท าการซือ้
ขายใดที่ สดัสว่นของมลูค่าซือ้ขายหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่าเท่ากบัหรือมากกว่า Gate threshold 
ที่บริษัทจดัการก าหนด โดยที่มลูคา่ซือ้ขายหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค านวณจาก มลูค่าการซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขา้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่าการขายคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคา่การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

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

6. ค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดัการจะน าไปท ารายการในวนัท าการรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค าสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตามสดัสว่น (pro-rata basis) โดยไม่มีการจดัล าดบัก่อน-หลงัของค าสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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7. บริษัทจดัการจะท าการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท าการรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่า 
Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

8. บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบเม่ือมีการใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชา้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนีใ้หร้วมทกุค าสั่งท ารายการที่
เขา้ข่ายตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดัการไดร้บัมาระหว่างเวลาท าการของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีการใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดัการอาจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช ้

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

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

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่าในวนัท าการใดๆ มีลกัษณะเขา้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใชเ้ครือ่งมือ หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้
เห็นว่ากองทนุมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชภ้ายใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทราบ 

การพิจารณาใชเ้ครื่องมือ : 

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกนัในแต่ละวนัท าการที่มีการใชเ้ครื่องมือนี ้

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

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถศกึษาหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของการใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

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

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

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้
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(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

(1) การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย 
หรือกฎหมายต่างประเทศ 

(2) การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย 

(3) การกระท าที่เป็นการปฏบิตัิตามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

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

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 1 วนัท าการ 

และประกาศภายใน : 2 วนัท าการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

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

(1) บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั 

(2) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูตาม (1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบ Reuters 

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

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

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการขา้งตน้ จะตอ้งมีความเห็นชอบรว่มกนัระหว่างบริษัทจดัการและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

กองทนุอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุตาม
ขา้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลาทีก่ าหนดนัน้ตรงกบัวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบั
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุหรอืตามที่บริษัทจดัการจะประกาศ
ก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่เป็นเหตใุหก้องทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูราคาหรอืมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถ
ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุได ้อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มูลราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศขอ้มลูดงักลา่วภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิฯ 
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ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการและชดเชยราคาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุและหรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยเร่ืองการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหน่วยลงทนุหรือราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

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

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

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

ทีอ่ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 

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

Bangkok 10330 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดัการ 

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

1.1. ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

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

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

1.4. รบัช าระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 

1.5. ช าระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

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

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

1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการและ/หรือผูจ้ดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ามติดงักล่าวไม่เป็นไปตาม 
ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต. 

1.9. ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
ของบริษัทจดัการ 

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ 

บริษัทจดัการมีหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

2.1. การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ 

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

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

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

2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ 
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2.1.5. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลิกกองทนุรวม" 

2.1.6. จดัใหมี้การช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2. การบริหารกองทนุ 

2.2.1. จดัการลงทนุโดยใชค้วามสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างเต็มที่ โดยค านึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซ่ือสตัยส์จุริตและความรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2. จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  าไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่างหากจากทรพัยส์ินของบริษัทจดัการ และน าทรพัยส์ินของกองทนุไปฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์

2.2.4. จดัใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการน าทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 

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

2.2.6. จดัใหมี้การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย" 

2.2.7. เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.8. ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท าการอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมาย เพ่ือประโยชนข์องกองทนุรวม 

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

2.2.10. ขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในการด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2.2.11. จดัใหมี้การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอย่างสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัความเป็นไปของกองทนุนัน้
ในแต่ละช่วงเวลา 

2.3. การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1. จดัท างบการเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีว่าดว้ยการบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทนุตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

2.3.3. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้ 

2.3.4. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้ 

2.3.5. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

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

2.3.8. ประกาศขอ้มลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 

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

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

2.4.3. ขาย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบใุนโครงการ 

2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นนายทะเบยีน จะเก็บรกัษาทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  าการของนายทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด าเนินการเกี่ยวกบัการช าระค่ารบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

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

2.5. การแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

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

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

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

2.6. การด าเนินการอ่ืนๆ 

ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงการและขอ้ก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. 

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

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : - 

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

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ทีอ่ยู่ : 

อาคารสาทรนครทาวเวอร ์3 10/F 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงการจดัการ และในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(3) แต่งตัง้ผูท้  าหนา้ที่เก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัหินา้ที่ตลอดจนภาระผกูพนัตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารดงัต่อไปนีอ้ย่างเครง่ครดั 

(ก) โครงการจดัการกองทนุรวม 

(ข) ขอ้ก าหนดทีท่  าไวร้ะหว่างบริษัทจดัการและผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ค) มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย”์) และ 

(ง) ประกาศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ขเพ่ิมขึน้
ในอนาคต 

(2) รบัรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่าหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่าการค านวณ
ถกูตอ้งตามโครงการจดัการกองทนุรวมและกฎหมาย 

(3) จดัท ารายงานโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่
ปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือภาระผกูพนัตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้ และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ส  านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5วนันบัจากวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว 

(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงกรณีทีบ่ริษัทจดัการไม่ปฏบิตัิตามหนา้ที่หรือภาระผกูพนัตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้ 

(5) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่ของตน หรอืฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุใหเ้ป็นคา่ใชจ้่ายที่เรียกช าระจากทรพัยส์ินของกองทนุได ้

(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชปีฏิบตัิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หากผูช้  าระบญัชีไม่
ปฏิบตัิตามกฎหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในความดแูลของตน
จนกว่ากระบวนการช าระบญัชีจะแลว้เสรจ็ 

(7) แสดงความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบัการจดัการและการด าเนินงานของกองทนุในระหว่างปีที่ผ่านมาตามกฎหมาย โดยแสดงไวใ้นรายงาน
ประจ าปีและรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ 

(8) จดัท าบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษาสินทรพัยข์องกองทนุ 

(9) จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นเพ่ือแสดงรายการธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าขึน้ในการปฏิบตัิตามหนา้ที่และภาระ
ผกูพนัของตนตามสญัญานี ้รวมทัง้จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและโครงการจดัการกองทนุรวมก าหนด 

(10) จดัท าและเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของกองทนุเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการสามารถเผยแพรร่ายงานประจ าปี และรายงานทกุรอบระยะเวลา
หกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุตามที่กฎหมายก าหนด 

(11) เก็บรกัษา จดัท า และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รายงานการเงิน ค าบอกกล่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่บรษิัทจดัการหรือกองทนุตอ้งจดัท าหรือจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรือตามค าสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(12) กระท าการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ขา้งตน้ 

(13) ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบับริษัทจดัการโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้หากผูด้แูล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนา้ที่นอกเหนอืจากที่ก าหนดตามสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่าตอบแทนเพ่ิมเติมตามแต่
จะตกลงรว่มกนักบับริษทัจดัการ 

(14) ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั 

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

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

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นการด าเนินการในลกัษณะที่
เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจด าเนินการ
ตามที่จ  าเป็น เพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

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

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

(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว้ อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได ้โดยบอกกล่าวลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

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

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรืออาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั 

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

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

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าไดห้ากเป็นกรณีที่มี
นยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด  ้
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สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265 

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

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 

ทีอ่ยู่ : 

898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ทีป่รึกษาการลงทุน : - 

8. ทีป่รึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker - 

13. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

กองทนุนีไ้ม่อนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ โอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทนุไปเป็นประกนัใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษทัจดัการยงัคงมีหนา้ที่ตอ้งช าระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ และในกรณีดงัต่อไปนี ้

(ก) ช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้ดัการมรดกของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่กรรม หรือบคุคลอ่ืนตามค าสั่งศาล 

(ข) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยทางมรดกหรือพินยักรรมใหก้บัทายาทโดยธรรม หรือผูร้บัผลประโยชนต์ามพินยักรรมของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่
กรรม 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

กองทนุนีไ้ม่อนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ โอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทนุไปเป็นประกนัใด ๆ 
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สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

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

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

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

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

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 

การที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

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

2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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(2.1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

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

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

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

(2.2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรอื
ผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วย
ลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้ 

บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ
ไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือว่า
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนามบริษัทจดัการแกผู่ส้ั่งซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของกองทนุ
และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 

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

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

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

(3.1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะน าส่งโดยทางไปรษณียห์รอืสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(3.2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บัการปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรายงานการถือหน่วยลงทนุได ้

หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผดิพลาดภายใน 7 วนั
ท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการ
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
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ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดัการจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงรบัช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน และบรษิัทจดัการไดร้บัมติ
พิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตามประกาศส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด โดย
บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก าหนดตอ้งสามารถปฎิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุทกุราย 

การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลาที่ก าหนด เท่านัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

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

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

บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

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

(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้

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

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้าม)ี : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวม หรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษทัจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการไป
ตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมต ิ

มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามตนิัน้เสียไป 

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

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้ง
มากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ มติพิเศษของจ านวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ จ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

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

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

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

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

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

(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่างมีนยัส าคญั 

การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 

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

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเม่ือปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1. หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้

(1) จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

(2) มลูค่าหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัท
จดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

2. เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการ กระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่ของตน 

3. เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการ
จดัการใหเ้ลิกโครงการจดัการกองทนุรวม 

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

(1) มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดัการมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้
ลงทนุทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

เม่ือปรากฎเหตตุอ้งเลิกกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุดงันี ้ทัง้นี ้เม่ือไดด้  าเนินการครบถว้นแลว้ ใหถ้ือว่าเป็นการเลิกกองทนุ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 

1. ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบ 
2.1  ขอ้มลูที่แจง้ใหท้ราบ ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงันี ้

(1)  บริษัทจัดการจะด าเนินการโอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงักองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการที่มีความเสี่ยงต ่า
สุด โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 

(2)  ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือการ
เลี ้ยงชีพอ่ืนอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งต่อบริษัทจัดการเพื่อ
โอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืนที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุก าหนด 
และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซือ้คื น
หน่วยลงทนุเม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขโดยครบถว้นดงันี ้
(2.1)  เป็นการโอนยา้ยตามค าสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทุนเป็นครัง้แรกโดยโอนย้าย

ไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืนที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จดัการเดียวกนั 

(2.2)  เป็นการโอนยา้ยการลงทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการก าหนด ทัง้นี ้
ในการก าหนดระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการตอ้งค านึงถึงระยะเวลาที่  
ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะสามารถด าเนินการเพ่ือแจง้โอนยา้ยการลงทุนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

2.2 แจง้โดยวิธีการดงันี ้
(1)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มี

หลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้
(2)  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์

ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 
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(3)  แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไวบ้นเว็บไซตข์องส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

3. จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุดงักล่าว ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

4. รวบรวมเงินที่ไดจ้ากการด าเนินการตามขอ้ 3. ภายใน 10 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

5. ด าเนินการโอนยา้ยการลงทนุไปยงักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพอ่ืนที่อยู่ภายใตก้ารจัดการ
ของบริษัทจดัการที่มีความเสี่ยงต ่าสดุ 

โดยไม่ชกัชา้ 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

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

ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ 
ณ วนัเลิกโครงการ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดใหท้ี่ท  าการของบริษัทจดัการเป็นสถานที่ช  าระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มารบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนที่บรษิัทจดัการ
ไม่สามารถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัท
จดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนา เพ่ือบริษัทจดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณส านกังานวางทรพัย ์และด าเนินการจด
ทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

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


