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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Global Technology Equity Fund 

ช่ือย่อโครงการ : KFGTECH 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลำยครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกและยุติกำรขำยหน่วยลงทุน เช่น  กรณีเกิด
เหตุกำรณท์ี่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทุนของกองทุนซึ่งพิจำรณำแลว้อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูล้งทุนในระยะยำวไดเ้ป็นตน้ โดยบริษั ท
จดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหนว่ย
ลงทุนนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ัดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ  ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 15 
วันนับแต่วันที่กำรอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมสิน้สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นั
เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวันที่
ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

(2) ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วนั
นับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ ด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผิดของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน
จนครบถว้น 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

เพ่ือระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศซึ่งลงทนุในหุน้ของบรษิัทที่ด  ำเนินธุรกิจเกี่ยวกบักำรพฒันำ
หรือใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลำดเกิดใหม่ เพ่ือโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้
กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศทีล่งทนุได ้

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตรำสำรทนุ 

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์
- กองทนุรวมหมวดอตุสำหกรรม 

ช่ือกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund 

ประเทศทีก่ ากับดูแลการเสนอขาย : ลกัเซมเบิรก์ ( LUXEMBOURG ) 

เป็นกองทุน UCITS 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้                                                                10/04/2023  Page 2 

Sector ของกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : 
- OTHER 

Technology 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทุนรวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ชื่อ T. Rowe Price 
Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (Class Q) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งบริหำรจัดกำรโดยบริษัท  T. Rowe Price (Luxembourg) Management 
S.a r.l. และเป็นกองทุนรวมที่จัดตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภำยใตก้ฎหมำย
ที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดย
มิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

บริษัทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศฮ่องกง และจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที่กองทุนหลกั
จะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลำยสกลุเงิน เช่น เงินเหรียญสหรฐั หยวนจีน กิลเดอรเ์นเธอรแ์ลนด ์สิงคโปรด์อลลำร  ์หรือปอนดอ์งักฤษ เป็นตน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัดงักล่ำว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศฮ่องกง ซึ่ง
ไดแ้ก่ ประเทศลกัเซมเบิรก์ และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็นสกุลเงินยูโร ในภำยหลงัก็ได ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท  ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทนุหลกั และ/หรือสกลุเงินที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทุน
หลกั ซึ่งบริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส ำคญั บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้้ลงทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยส่งจดหมำยแจง้ 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

อนึ่ง กองทุนหลกัขำ้งตน้มีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึ่งสำมำรถลงทุนไดท้ั้งผูล้งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้งทุนสถำบนั โดยแต่ละคลำสของ
หน่วยลงทุนอำจมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของนโยบำยกำรจัดสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุนเป็นตน้ ซึ่งบริษัทจัดกำร
จะพิจำรณำเลือกลงทนุใน Class Q อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำมเหมำะสมใน
ภำยหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ไดร้ะบใุนหนังสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัท
จดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทกุรำย และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ
ผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดเูพ่ิมเติมไดจ้ำกหนังสือชีช้วนของกองทุนหลกั
จำกเว็บไซตข์องกองทนุหลกั) 

2. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กำรด ำรง
สดัส่วนกำรลงทนุดงักล่ำว และตำมขอ้ 1. มิใหร้วมถึงช่วงเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยนบัตัง้แต่วนัถัดจำก
วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทนุ หรือช่วงเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรก่อนเลิกกองทนุ 

3. เงินลงทนุส่วนที่เหลือทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ กองทนุจะลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกธนำคำร และอำจจะลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอันดบั
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) โดย
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกองทุน ทัง้นี ้กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) 
และตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note) 

4. บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได ้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพิ นิจของ
บริษัทจัดกำร ซึ่งจะพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำในสกุลเงิน
ต่ำงประเทศที่อำจเกิดขึน้ไดจ้ำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมควำมเหมำะสมและสภำวกำรณใ์นแต่ละขณะ  ตวัอย่ำงเช่น กรณีค่ำเงินต่ำงประเทศของ
หลักทรพัยท์ี่ลงทุนมีแนวโนม้อ่อนค่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ ผู้จัดกำรกองทุนจะพิจำรณำลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำ
แลกเปลี่ยนเงิน เป็นตน้ 

5. กองทนุอำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึง
กำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอป และ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่อำ้งอิง
กบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณข์องตลำด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น 
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แนวโนม้และทิศทำงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน กำรออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่อำ้งอิงกบัดชันีอำ้งอิง กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณท์ี่อำจจะส่งผลกระทบ
เชิงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัของกองทุน และค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ เป็นตน้ ทั้งนี ้กองทุนหลักจะลงทุนในสญัญำซื ้ อขำย
ล่วงหนำ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงเท่ำนัน้ 

6. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global 
Technology Equity Fund ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่ำวไม่
เป็นไปตำมที่คำดไว ้หรือไม่สำมำรถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็น
ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผล
ใหก้ำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทุนโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global 
Technology Equity Fund ไดเ้ลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจดักำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี  ้

เม่ือปรำกฏกรณีตำมขอ้ 6. ขำ้งตน้แลว้มีผลท ำใหก้ำรลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งกองทุนหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกอง
ทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี โก
ลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดยบริษัท 
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. หรือไม่ก็ได ้และในกำรโอนยำ้ยกองทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้
เดียว หรอืทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุก็ได ้

หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะ
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ ำยที่เกี่ยวขอ้ง
ของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุทั้งนี ้หำกมี
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบโดยส่งจดหมำยไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรำยโดยเร็ว และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัท
จดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

7. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทุนในกองทนุหลกัไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมีมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั 
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกั 

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ปรำกฏเหตุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรำกฏเหต ุ
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็ 
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย 

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

8. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้

9. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได ้โดย
ไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถำนกำรณต์ลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดงักล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นับสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถำ้มี) 
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10. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นับช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้  โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(10.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(10.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้นี ้  
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน : T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่จดทะเบียนจดัตัง้
ภำยใตก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

ลักษณะเฉพาะของ 
Class Q : 

(1) เป็น Class ที่ท  ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั 
(2) ไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล 

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุนรวม : 15 มิถนุำยน 2558  
วันท าการซือ้ขาย : ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเพ่ิมมลูค่ำหุน้ ตลอดจนกำรเติบโตของมลูค่ำกำรลงทนุในระยะยำว ซึ่งส่วนใหญ่จะ 
ลงทนุในหุน้ของบริษัทที่ด  ำเนินธุรกิจเกี่ยวกบักำรพฒันำหรือใชป้ระโยชนจ์ำกเทคโนโลยี โดยเนน้ลงทนุในบรษิัท 
ที่เป็นผูน้  ำทำงดำ้นเทคโนโลยีทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลำดเกิดใหม่อย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของทรพัยส์ินทัง้หมดของ
กองทนุ จะลงทนุในตรำสำรทนุหรือหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัตรำสำรทนุของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งไดแ้ก่ หุน้
สำมญั, หุน้บริุมสิทธิ,์ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ,์ American Depository Receipts (ADRs), European Depository 
Receipts (EDRs) และ Global Depository Receipts (GDRs) และสว่นที่เหลือจะลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ
หลกัทรพัยใ์นตลำดเงิน 
กองทนุจะลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละหลกัทรพัยใ์นตลำดเงินไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ 
ทัง้นี ้กองทนุอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร 
ลงทนุ 

ตัวชีวั้ด (Benchmark) : MSCI AC World Information Technology Index 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

บริษัทจัดการกองทุน : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l. 

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของ
กองทุน : 

JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต ์: สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
https://www4.troweprice.com/gis/tpd/uk/en/funds.html 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund, Class Q 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่มี 
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management fee) :  ไม่เกิน 0.85 
(2) ค่ำธรรมเนียมด ำเนินกำรของตวัแทน (Administration agent fee) :  ไม่เกิน 0.07 
(3) ค่ำธรรมเนียมผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ิน (Custodial fee) : ไม่เกิน 0.025 
(4) ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (Other Expense) : ตำมที่จ่ำยจริง 
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ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

1. ความเส่ียงของตราสารทุน (Equity risk) 

โดยทั่วไป ตรำสำรทุนมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำตรำสำรหนีห้รือตรำสำรเงิน ตรำสำรทุนอำจสูญเสียมูลค่ำไดอ้ย่ำงรวดเร็วและมีรำคำตกต ่ำต่อไปอย่ำงไม่มีที่
สิน้สดุ ตรำสำรทนุของบริษัทที่ก ำลงัเติบโตอย่ำงรวดเรว็อำจอ่อนไหวต่อข่ำวรำ้ยเนื่องจำกมลูค่ำส่วนใหญ่ของบริษัทตัง้อยู่บนควำมคำดหวังในกำรเติบโต
อย่ำงมำกในอนำคต ตรำสำรทนุของบริษัทที่มีรำคำต ่ำกว่ำมลูค่ำที่แทจ้ริงอำจถกูประเมินมลูค่ำต ่ำต่อไปหำกบริษัทอยู่ภำยใตก้ระบวนกำรลม้ละลำยหรือ
กำรปรบัโครงสรำ้งทำงกำรเงินซึ่งอำจสญูเสียมลูค่ำทัง้หมดได ้

2. ความเส่ียงของภูมิภาคทีล่งทุน (Geographic concentration risk) 

ในกรณีที่กองทนุน ำทรพัยส์ินส่วนใหญ่ไปลงทนุในภูมิภำคใดภูมิภำคหนึ่ง ผลกำรด ำเนินงำนจะถกูกระทบอย่ำงมำกจำกสภำพสงัคม กำรเมือง เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอ้ม หรือสภำพตลำดภำยในภมิูภำคนัน้ รวมถึงควำมผนัผวนที่มีมำกขึน้และควำมเสี่ยงต่อกำรขำดทนุเม่ือเทียบกบักองทนุที่กระจำยกำรลงทุนยงั
ภมิูภำคต่ำงๆ 

3. ความเส่ียงจากการป้องกันความเส่ียง (Hedging risk) 

กำรป้องกันควำมเสี่ยงอำจไม่เป็นไปตำมที่คำดหวงัไว ้ในกรณีกองทุนมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินอำจไม่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำง
สมบรูณ ์และอำจน ำไปใชไ้ม่ไดใ้นเวลำนัน้หรืออำจไม่ไดผ้ลอย่ำงสิน้เชิง ทัง้นี ้กำรป้องกนัควำมเสี่ยงมีตน้ทนุค่ำใชจ้่ำยซึ่งจะลดทอนผลกำรด ำเนินงำนของ
กำรลงทนุได ้กำรป้องกนัควำมเสี่ยงที่ประสบควำมส ำเรจ็ก็มกัจะก ำจดัโอกำสในกำรท ำก ำไรรซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงต่อกำรขำดทนุ 

4. ความเส่ียงของผู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer concentration risk) 

ในกรณีที่กองทุนน ำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรพัย์เพียงไม่กี่รำย ผลกำรด ำเนินงำนจะถูกกระทบโดยสภำพธุรกิจ 
อตุสำหกรรม เศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรตลำดที่กระทบต่อผูอ้อกหลกัทรพัยร์ำยนัน้ๆ ไดม้ำกกว่ำ ซึ่งอำจหมำยควำมถึงควำมผนัผวนที่มำกขึน้และควำม
เสี่ยงต่อกำรขำดทนุเม่ือเทียบกบักองทนุที่กระจำยกำรลงทนุไปยงัผูอ้อกหลกัทรพัยห์ลำยๆ รำย 

5. ความเส่ียงของตลาด (Market risk) 

รำคำของหลกัทรพัยจ์ ำนวนมำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละวนั และรำคำอำจลดลงเนื่องจำกปัจจยัหลำยอย่ำง ไดแ้ก่ 
- ข่ำวกำรเมืองและเศรษฐกิจ 
- นโยบำยของรฐับำล 
- กำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและแนวปฏิบตัิของธุรกิจ 
- กำรเปลี่ยนแปลงดำ้นประชำกรศำสตร ์วฒันธรรม และประชำกร 
- ภยัธรรมชำติหรือภยัที่เกิดจำกมนษุย ์
- สภำพลมฟ้ำอำกำศ 
- กำรคน้พบทำงวิทยำศำสำตรห์รือดำ้นกำรสอบสวน 
- ตน้ทนุและกำรมีพลงังำน โภคภณัฑ ์และทรพัยำกรธรรมชำติ 
ทัง้นี ้ผลกระทบจำกควำมเสี่ยงของตลำดอำจเกิดขึน้ทนัทีหรือค่อยเป็นค่อยไป เกิดขึน้ในระยะสัน้หรือระยะยำว หรือมีผลในวงแคบหรือกวำ้งก็ได ้

6. ความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจ (Sector concentration risk) 

กำรที่กองทุนน ำทรพัยส์ินส่วนใหญ่ไปลงทนุในบำงกลุ่มธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนจะถกูกระทบโดยสภำพของธุรกิจ อุตสำหกรรม เศรษฐกิจ กำรเงิน หรือ
สภำวะตลำด ซึ่งอำจรวมถึงควำมผนัผวนที่มำกขึน้และควำมเสี่ยงต่อกำรขำดทนุเม่ือเทียบกบักองทนุที่ลงทนุในหลำกหลำยกลุ่มธุรกิจ 

7. ความเส่ียงของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and mid-cap stock risk) 

หุน้ของบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก อำจมีควำมผันผวนมำกกว่ำหุน้ของบริษัทขนำดใหญ่ บริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็กมกัจะมีทรพัยำกรทำง
กำรเงินนอ้ยกว่ำ มีประวตัิกำรประกอบกิจกำรสัน้กว่ำและมีสำยธุรกิจที่หลำกหลำยนอ้ยกว่ำ ส่งผลใหมี้ควำมเสี่ยงมำกกว่ำในระยะยำวหรือเป็นอุปสรรค
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจในลกัษณะถำวร กำรเสนอขำยหุน้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPOs) อำจผันผวนมำกและประเมินมูลค่ำไดย้ำกเนื่องจำกขำด
ประวตัิกำรซือ้ขำยและขอ้มลูทั่วๆ ไป 

หมายเหตุ: 

(1) ขอ้ควำมในส่วนของกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund ไดถู้กคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคญั และจัดแปล
มำจำกตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำร
ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในประเทศ: 

ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุที่ครบถว้นเป็นไป
ตำมประกำศ ไดแ้ก่ 
1. ตรำสำรหนีใ้นประเทศ 
1.1 พนัธบตัร 
1.2 ตั๋วเงินคลงั 
1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตรำสำร Basel III) 
1.4 ตั๋วแลกเงิน 
1.5 ตั๋วสญัญำใชเ้งิน 
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 
2. ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตรำสำร Basel III) 
3. ตรำสำร Basel III 
4. ศกุกู 

ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ส่วนที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 

ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) 

ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (derivatives) 
ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดงันี ้
(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้
(2) อตัรำดอกเบีย้ 
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคุณสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุที่ครบถว้นเป็นไป
ตำมประกำศ ไดแ้ก่ 
1. ตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 
1.1 พนัธบตัร 
1.2 ตั๋วเงินคลงั 
1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตรำสำร Basel III) 
1.4 ตั๋วแลกเงิน 
1.5 ตั๋วสญัญำใชเ้งิน 
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 - 1.7 ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 
2. ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุต่ำงประเทศ (ไม่รวมตรำสำร Basel III) 
3. ตรำสำร Basel III ต่ำงประเทศ 
4. ศกุกู 
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ส่วนที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 

ส่วนที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกต่ำงประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 

ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (derivatives) ในต่ำงประเทศ 
ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดงันี ้
(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้
(2) อตัรำดอกเบีย้ 
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 3,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 300,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

4. การบริหารจัดการกองทุน 

การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- ทีมิ่ได้มีวัตถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น 

วิธีการในการค านวณ Global Exposure limit : Commitment approach 

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.00 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อ่ืน ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธก์ารบริหารกองทุน : 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตีมุ้่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุ T. Rowe Price 
Funds SICAV - Global Technology Equity Fund มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (Active Management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 
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5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

ค าอธิบาย : 
เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

ค าอธิบาย : 
เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นนิติบคุคล กลุ่มผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ และ/หรือผูล้งทนุสถำบนัที่บริษัทจดักำรก ำหนด ที่ตอ้งกำร
รบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนด 
เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผูล้งทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุน  และ/หรือผูล้งทุนสถำบันได ้โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศแจง้ใหผู้ล้งทุนทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

6. การจ่ายเงินปันผล 

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
KFGTECH-A ไม่จ่ำย 
KFGTECH-I ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

ไม่มี 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท  จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด  จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด   

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ 
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การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะระบุวนัและเวลำท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนไวใ้น “หนังสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั” ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม โดยจะประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนัท ำกำรรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรโดยพลนั 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจัดกำรเปิดใหบ้ริกำรตำมที่ระบไุวใ้น “หนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม” 
โดยจะตอ้งสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนด  

ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วย
ลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุในบญัชีต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร 

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

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่ค  ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดงักล่ำว โดยบริษัทจัดกำรจะไม่นับรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำร
จัดกำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงั โดยถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ 

ผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยบริษัทจัดกำรจะช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนใหก้ับบริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วันท ำกำรนับตัง้แต่วันถัดจำกวนัที่ค  ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทุน เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยบริษัทประกนัชีวิตมีหนำ้ที่
ตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัจำกบริษัทจดักำรใหก้บัผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถัด
จำกวนัที่ค  ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษั ทจัดกำรจะ
ไม่นับรวมวนัหยุดท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนบริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณี ที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่ เขำ้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์
แลว้ 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร 
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(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกต้องต่ำงจำก
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

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

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

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

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

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทนุไดต้ำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) 
และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วนัท ำกำร นับ
แต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่ วครำวหรือ
ถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 

2. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องใหเ้หตผุลใด ๆ 

(2.1) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

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

(2.3) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจัดใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ  บริษัทจัดกำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบุคคลดงัที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริ ษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน ตั้งแต่วันท ำกำรซือ้ขำยถัดจำกวันที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำ รจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้นั บสนุนหรือเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน  และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ : 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ (2) (6) (7) และ (8) 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

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

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

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

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้ งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้                                                                10/04/2023  Page 12 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมำณกำรค่ำ ในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ 2.2470 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ินทั้งหมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 
ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม : 

(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 

(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจัดกำรกองทุน เช่น  ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 

(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม เสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลักท รพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใน กำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและต่ำงประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้ 

(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
ตำมที่จ่ำยจริง ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้งแจ้ งใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้

(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง  ทัง้นี ้ไม่เกิน
รอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 

(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือ
ทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในส่วนที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 
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(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบัติกำรกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทั้งหมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้ งกับกำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

(9) ค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนเพื่อประโยชนใ์นกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริ ง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะใชดุ้ลย
พินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดั
จ่ำยที่เหมำะสม 

หมายเหตุ : 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

2. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ดงันี ้
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 
(3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือติดต่อ
กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทนุรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำเดียวกบัค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Front-end fee) 
รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้จำกกองทนุรวมภำยใตบ้ริษัทจดักำรเดียวกนั และจำกบริษัท
จดักำรอ่ืน 
ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า : อตัรำเดียวกบัค่ำธรรมเนียมกำรขำย (Front-end fee) 
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รายละเอียดเพิม่เติม :- 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใตก้ำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอตัราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำเดียวกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน (Back-end fee) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำค่ำธรรมเนียมเดียวกัน ทัง้กรณีสบัเปลี่ยนออกไปยงักองทนุรวมภำยใตก้ำรบริหำรของ
บริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรอ่ืน 

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก : อตัรำเดียวกบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน (Back-end fee) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

ค่าธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.00 บำท 
ต่อหน่วยลงทุน : 1,000.00 หน่วย 
หรือเศษของ : 1,000.00 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
ฉบับละ : 50.00 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตามทีจ่่ายจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริง  ซึ่งพิสูจนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่ นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอัตรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด 

(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง 

(4) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบีย นหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

หมายเหตุ : 

1. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 
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2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนเขำ้
กองทนุ และค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทุน กบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ให้ผูล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่
นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะประกำศแจง้ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกับกำรปฏิบตัิกำรกองทุน ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทุนเป็นรำยเดือน
ภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียว
ในวนัที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ๆ 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนด
โดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    1.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
          1.1.1 ไม่เกินอตัรำที่ระบใุนโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ > 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

          1.1.2 เกินอัตรำที่ระบุไว้ในโครงกำร1 (มีกำรก ำหนดอย่ำง
ชัดเจนไว้ในโครงกำรแล้วว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดงักล่ำวได)้ 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร      บริษัทจัดกำรตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 
15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร      เปิดเผย2  ให้ผู้ถือหน่วยทรำบล่วงหน้ำ > 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 
    1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร     บริษัทจดักำรตอ้งขอมติ3  เพ่ือแกไ้ขโครงกำร 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร      เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทุนทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเรียกเก็บ

ลดลง 
    2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุวใ้นโครงกำร      ใหบ้ริษัทจัดกำรสำมำรถขอแก้ไขโครงกำร โดยใหถ้ือว่ำส ำนักงำน ก.ล.ต. 

เห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเรื่องดงักล่ำว 

หมายเหตุ: 
1 เทียบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิ่มขึน้ 

2 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง 

3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และกำรจดัประชมุผูถ้ือ

หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
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9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. ช่ือย่อ : KFGTECH-A 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบั
เพ่ิมระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ไดต้ำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ ที่บริษัทจัดกำร
ไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

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

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

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

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิดว้ยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทุนในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง
อ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำม กำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้ งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่ำงใด 
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5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับ
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่ องมือ หรือมี
กำรเพ่ิมเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

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

3. Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้้อมูล
ประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่ กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำร
ลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร  รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ใน
อนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัรำสูงสุดที่
ระบไุวใ้นโครงกำร 

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

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ 

หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

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

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

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

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

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

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะ
เปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

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

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

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

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทำผลกระทบ
ทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลัก 
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และในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่ องมือ หรือมี
กำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

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

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

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

3. บริษัทจดักำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด 

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

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดกำรสำมำรถจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำงได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ 

หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

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

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำร
ซือ้ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำกก ว่ำ Gate 
threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่ำกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) 

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

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

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

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

8. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำร
ที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

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

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้ เครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

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

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 
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1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ 

หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

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

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซื ้อหน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

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

2. ช่ือย่อ : KFGTECH-I 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพิ่มไดไ้ม่เกินอตัรำสูงสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบั
เพ่ิมระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ไดต้ำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยบริษัทจัดกำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทุกค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขของเครื่องมือ ที่บริษัทจัดกำร
ไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

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

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

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิ ดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจัดกำรสำมำรถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิดว้ยสูตรกำร
ค ำนวณที่สะทอ้นตน้ทุนในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ำมี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนที่สะทอ้น
ตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่อง
อ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำม กำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพื่อบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึน้กับผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ยงัคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรำ้ งผลตอบแทนให้
กองทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยังผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกับ
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่ องมือ หรือมี
กำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำร ไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทุน ตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยที่ถูกเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน หรือกองทุน
ปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทุน
รวม ตน้ทุนในกำรปรบัใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พื่อป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุ
รวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลักกำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำใชข้้อมูล
ประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกำรได้
ภำยในเวลำและเงื่อนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุนรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนถือครอง พอรต์กำรลงทุน นโยบำยกำร
ลงทุน สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร  รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ใน
อนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

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

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอตัรำสูงสุดที่
ระบไุวใ้นโครงกำร 

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

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขน์สูงสุดของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบั
กองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ 

หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

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

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

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำค่ำซือ้หน่วยลงทุนที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทุนในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทุนทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่
ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 
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3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุน และ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บริษัทจดักำรจะก ำหนดได้ 

4. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพิ่มหรือลดอัตรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพิ่มไม่เกินอัตรำสูงสุดที่ระบุไวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะ
เปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และหนังสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทุนรวม  หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจัดกำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเริ่มใช้
เครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

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

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

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

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทุน อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อบรรเทำผลกระทบ
ทำงลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้ เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำย
ที่ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่อง
ของกองทนุรวม 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนกองทุนหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่ องมือ หรือมี
กำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพิ่มเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลักเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 
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2. บริษัทจดักำรจะใช ้Notice period ส ำหรบัรำยกำรที่มีมลูค่ำที่ขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนออกเทียบเท่ำ 1 ลำ้นบำท 

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

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

3. บริษัทจดักำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ำมำด ำเนินกำรได้ตำมวิธีกำรที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครื่องมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทุนมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์ูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วย
ทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดกำรสำมำรถจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้
สอดคลอ้งกบักองทนุปลำยทำงได ้

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ 

หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข : 

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

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



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้                                                                10/04/2023  Page 28 

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเง่ือนไขเพื่อบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำร
ซือ้ขำยใดที่ สัดส่วนของมูลค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่ำเท่ำกับหรือมำกก ว่ำ Gate 
threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวก มลูค่ำกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมูลค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหกัดว้ยมูลค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch 
out) 

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

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

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

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

8. บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบเม่ือมีกำรใช ้Redemption Gate โดยไม่ชกัชำ้ โดยวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำร
ที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ์ : 

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

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

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

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

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

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ : 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เม่ือกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้ง
กบักองทนุปลำยทำง 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคลอ้งกบักองทนุหลกัหรือตำมขอ้มลูที่ไดร้บัจำกกองทนุหลกั โดยใชห้ลกักำร best effort ทัง้นี ้หลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขของเครื่องมือ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดต้ำมกองทนุหลกั รวมถึงอำจมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดในภำยหลงั ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกองทุนหลกั 
และในกรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนกองทนุหลกั อำจส่งผลใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ 

หรือมีกำรเพิ่มเครื่องมืออ่ืนใดเพ่ิมเติมในภำยหลงัได ้

ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของกำรใชเ้ครื่องมือ ไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกั 
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- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

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

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่อ งจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคัญ 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่บริษัท
จดักำรกองทนุรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ว่ำด้วยกำร
ด ำรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย์ และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : 

ค านวณภายใน : 1 วนัท ำกำร 

และประกาศภายใน : 2 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

(3) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

กองทนุมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตำมชนิด ดงันัน้ มลูค่ำหน่วยลงทนุแต่ละชนิดอำจมีมลูค่ำไม่เท่ำกนั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ
รวมกันจะเท่ำกับมูลค่ำทรพัยส์ินของกองทุนรวม ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทุนจะถือเป็นประโยชนข์องกองทุนรวมและจะถูกปันส่วนตำมสดัส่วน
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใชห้ลกักำรโ ดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทั้งนี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มูล
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี  ้

(1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั 

(2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters 

(3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1) และ (2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำมเห็นชอบ
ของผูด้แูลผลประโยชน ์
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ในกำรใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิเป็นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ที่ประกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ขอ้มูลและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 

ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

กองทุนอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทนุตำม
ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดนัน้ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกับ
ธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศ
ก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุหก้องทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถ
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และ
รำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักล่ำวภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิฯ 

การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที ่: www.krungsriasset.com 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและหรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยเรื่องกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนหรือ
รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของบริษัทจัดกำร โดยเหตุดงักล่ำว
ส่งผลใหบ้ริษัทจัดกำรไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับรำคำของทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มู ลค่ำหน่วย
ลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏิบตัิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ
ผ่ำนช่องทำง ที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน  

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ทีอ่ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 

898 PLOENCHIT TOWER 1ST-2ND ZONE A,12TH,18TH ZONE B FLOOR, PLOENCHIT ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, Bangkok 10330 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบริษัทจดักำร 

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

1.1. ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนับสนุน (back office) และงำนอ่ืนใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้

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

1.4. รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.5. ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

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

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

1.9. ปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทุน และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และค วำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 

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

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

2.1.3. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 

2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร 
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2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกกองทนุรวม" 

2.1.6. จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2. กำรบริหำรกองทนุ 

2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใชค้วำมสำมำรถเพื่อพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซ่ือสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2. จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 

2.2.4. จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย ์

2.2.6. จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทุนตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย" 

2.2.7. เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

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

2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2.2.11. จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทุน
นัน้ในแต่ละช่วงเวลำ 

2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด 

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

2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

2.3.7. ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี 

2.3.8. ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทนุ 

2.4. กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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2.4.1. จัดใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จัดใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พื่อใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้

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

2.4.3. ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4. จัดใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

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

2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

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

2.5.2. แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผูกพั น
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้ 

2.5.3. แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 

2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

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

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : - 

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

2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ช่ือ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู่ : อำคำร 140 ไวรเ์ลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ "ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

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

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัต่อไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั 
(ก) โครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
(ข) ขอ้ก ำหนดที่ท  ำไวร้ะหว่ำงบริษัทจดักำรและผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย”์) และ 
(ง) ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ในปัจจุบนัและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต 

(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่ำกำรค ำนวณ
ถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย 

(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่
ปฏิบัติตำมหนำ้ที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจัดส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันับจำกวนัที่ผูดู้แล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว 

(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ 

(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพ่ือ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยที่เรียกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได้ 

(6) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระบญัชี
ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูลของตน
จนกว่ำกระบวนกำรช ำระบญัชีจะแลว้เสรจ็ 

(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ 

(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ 

(9) จัดท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด 

(10) จัดท ำและเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจดักำรหรือกองทนุตอ้งจดัท ำหรือจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรือตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(12) กระท ำกำรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้ 

(13) ปฏิบัติหนำ้ที่อ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูดู้แลผลประโยชน ์ทั้งนี ้หำกผูดู้แล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ใหผู้ดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่ มเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับริษัทจดักำร 

(14) ปฏิบัติตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั 

ผูดู้แลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดูแลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็น เพื่อใหผู้้ดูแลผลประโยชนร์ำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
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รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ผูดู้แล
ผลประโยชน ์

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

ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็น เพื่อขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

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

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

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสัญญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

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

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้ห มดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทุนหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์อง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลป ระโยชน ์
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั 

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

(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ใหก้ระท ำไดต้่อเม่ื อบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำไดห้ำกเป็นกรณีที่มี
นยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด้ 
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สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
อำคำร 140 ไวรเ์ลส (140 WIRELESS) ชัน้ 11 12 และ 14 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

และ/หรือ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอ่ืนที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อนุญำต และ/หรือศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

ทีอ่ยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

4. ผู้จัดจ าหน่าย: - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker): - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer): - 

7. ทีป่รึกษาการลงทุน: - 

8. ทีป่รึกษากองทุน: - 

9. ผู้ประกัน: - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource): - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

12. Prime Broker: - 

13. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดังนั้น บริษัทจัดกำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่
บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคู่สมรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย 
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได  ้
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วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส  ำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส ำนักงำนผูส้นับสนุนที่เปิดบญัชีกองทุนไว้  ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผูโ้อนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได้ 

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

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

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน  7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ : 

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

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

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

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

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

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

(3) กำรรว่มลงทนุในกองทุนนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ: 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ดงัต่อไปนี  ้

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
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(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุกบับรษิัทจดักำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้ 

(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้เนื่องจำกบริษัทประกนัชีวิตจะ
ท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหนว่ยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริง
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) ส่งผลใหก้ำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กวำ่ไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็ นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจัดกำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทุน ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุ คคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

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

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตำมวรรคหนึ่งขำ้งตน้ในภำยหลงั โดยออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็น  “สมุดบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรำยเพียงอย่ำงเดียว และยกเลิกกำรออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยถือว่ำบริษัทจัดกำร
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยปิดประกำศ
ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

(2.1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุ น และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก 
และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจัดกำร หรือ 
อีเมลเ์พื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก 
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กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัที่จัดสรรหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจัดกำรหรือ อีเมลเ์พื่อติดต่อ  (email address) 
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได้ 

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

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ: 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำรจะเป็นผูอ้อกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักล่ำว 

(2.2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

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

บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ื อบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนออกใหใ้นนำมบริษัทจัดกำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยล งทุนของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

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

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

3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน
โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

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

หำกปรำกฏขอ้ผิดพลำดในหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผิดพลำดภำยใน  7 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดกำรจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจดักำร
ไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก ำหนดตอ้งสำมำรถปฎิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทนุทกุรำย 

กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : - 

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

ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็น ผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้ือหน่ วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จัดตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรำ ยเดียว จะนับ
คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตินัน้เสียไป 
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ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิ เศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุน ซึ่งเขำ้ร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) 

เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติ ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกัน ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : - 

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

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

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

(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

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

(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

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

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรตกลงใหมี้กำรระงับขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้

(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 

(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 

2. เม่ือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดกำร กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน 

3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของโ ครงกำร
จดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

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

(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขัดหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้

1. ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตุใหเ้ลิกกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้

(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได้ 

(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์

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

3. จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำไดเ้พ่ือ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 

4. ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 3. ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 
และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 

  



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี ้                                                                10/04/2023  Page 43 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจัดกำรจะจัดใหมี้กำรช ำระบญัชีโดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรรวบรวมทรพัยส์ิน 
จัดท ำบัญชี จ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทุนรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพื่อช ำ ระบญัชี
กองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิคงเหลือตำมสดัส่วนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร 

เม่ือไดช้ ำระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบัญชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบัญชีจะโอ น
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภูมิล ำเนำ เพ่ือบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

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

  


