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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเพ่ิมทรพัย ์

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Star Plus Fund 

ช่ือย่อโครงการ : KFSPLUS 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : หลำยครัง้ 

การก าหนดอายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : - 

ลักษณะโครงการ : กองทนุเพ่ือผูล้งทุนทั่วไป 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

(1) เพ่ือส่งเสริมกำรออมเงินระยะปำนกลำงถึงระยะยำวและพฒันำตลำดตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรกำรเงิน ภำยในประเทศ โดยกำรระดมเงินทนุจำกผูล้งทนุ
ทั่วไปและสถำบนัตำ่งๆ ไปลงทนุในตรำสำรแห่งหนีแ้ละเงินฝำก 

(2) เพ่ือสรำ้งผลตอบแทนทีส่ม ่ำเสมอในระยะปำนกลำงและระยะยำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยกำรลงทนุทัง้ในตลำดตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรกำรเงิน 

(3) เพ่ือเสนอกำรลงทนุทัง้ในตลำดตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรกำรเงิน ภำยใตก้ำรบริหำรกำรลงทนุโดยผูมี้ควำมรูแ้ละประสบกำรณ ์ตลอดจนใหค้วำมรูใ้นดำ้น
กำรลงทนุที่ถกูตอ้งแก่ประชำชน 

2. ประเภทกองทุน 

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตรำสำรหนี ้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

การก าหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

1. ลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัตรำสำรแห่งหนีแ้ละ/หรือ เงินฝำก ทัง้ตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรือ เงินฝำกระยะสัน้เพ่ือสภำพคล่องและตรำ
สำรแห่งหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกระยะยำวเพ่ือกำรลงทนุ หรือหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ โดยกำรลงทนุจะใหค้วำมส ำคญักบัตรำสำรกำร
ลงทนุที่มีควำมมั่นคงและใหผ้ลตอบแทนที่ดี กำรลงทนุดงักลำ่ว จะอยู่ภำยใตก้ฎเกณฑข์องคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. กองทนุอำจลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note) โดยจะพิจำรณำลงทนุเฉพำะที่มีลกัษณะเป็นตรำสำรหนีท้ีผู่อ้อก
มีสิทธิในกำรบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก ำหนด (callable) หรือตรำสำรหนีท้ี่ผูถ้ือมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช ำระหนีค้ืนก่อนก ำหนด (puttable) โดยมีกำรก ำหนด
ผลตอบแทนไวอ้ย่ำงแน่นอนหรือเป็นอตัรำที่ผนัแปรตำมอตัรำดอกเบีย้ของสถำบนักำรเงินหรืออตัรำดอกเบีย้อ่ืน และไม่มีกำรก ำหนดเง่ือนไขกำรจ่ำย
ผลตอบแทนที่อำ้งอิงกบัปัจจยัอำ้งอิงอ่ืนเพ่ิมเติม 

3. กองทนุอำจลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (derivatives) เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยง (hedging) และจะลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
(derivatives) ที่แฝงอยู่ในธุรกรรม structure note ที่เป็น puttable / callable bond เท่ำนัน้ 

4. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดังนีร้วมดว้ย ทัง้นีโ้ดยจะค ำนึงถงึ
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 

(4.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
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(4.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในประเทศ: 

ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุที่ครบถว้นเป็นไป
ตำมประกำศ ไดแ้ก ่

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. ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) เฉพำะที่มีลกัษณะเป็นตรำสำรหนีท้ีผู่อ้อกมีสิทธิในกำรบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก ำหนด 
(callable) หรือตรำสำรหนีท้ี่ผูถ้ือมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช ำระหนีค้ืนก่อนก ำหนด (puttable) 

ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 

ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (derivatives) 

ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดงันี ้

(1) อตัรำดอกเบีย้ 

(2) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 

• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในต่างประเทศ : 

ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุที่ครบถว้นเป็นไป
ตำมประกำศ ไดแ้ก ่

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 ้
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1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้

1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 - 1.7 ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 

2. ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 

ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 

ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกต่ำงประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (derivatives) ในตำ่งประเทศ 

ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 

• อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ: 

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่
ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต เวน้แต่ หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทนุเป็นกำรเฉพำะดงัต่อไปนี ้

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุบรษิัทจดักำรจะ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

หน่วย CIS ไม่เกิน 10% 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรพัยส์ินดงันี ้
1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้
กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุ
สำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้
1.2 ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
แฝงซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรขอ 
อนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่) 
1.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 
1.4 total SIP ตำมขอ้ 3 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้แฝง ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
1.4.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ 

1.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 
3.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ิน
หรือคู่สญัญำ(single entity limit) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
3.2 ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อที่ตวัตรำ
สำรและ/หรือผูอ้อกตรำสำรที่ต  ำ่กว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 10,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : ไม่มี 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 1,000,000,000.0000 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 : 100.0 

- การลดความเส่ียง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (active management) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) 

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : 

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

ค าอธิบาย : 

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

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น 

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

ค าอธิบาย : 

เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นนติิบคุคล กลุ่มผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ กลุ่มผูล้งทนุ และ/หรอืผูล้งทนุสถำบนัที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 
ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำร



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเพ่ิมทรพัย ์                                                                             31/12/2022  Page 5 

ก ำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมผูล้งทนุที่เป็นนิตบิคุคล กลุ่มผูล้งทนุ และ/หรือผูล้งทนุสถำบนัได ้โดยบริษทัจดักำรจะประกำศแจ้งใหผู้ล้งทนุทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

6. การจ่ายเงินปันผล 

ช่ือย่อ นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

KFSPLUS-A ไม่จ่ำย 

KFSPLUS-I ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล : 

กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

รายการ class of unit : 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 500.00 บำท จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : 50.0000 หน่วย 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบดลุยพินิจของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัท ำกำร 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ ที่บริษัทจดักำรเปิดใหบ้ริกำรตำมที่ระบไุวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” โดย
บริษัทจดักำรจะระบวุนัและเวลำท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั” 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนด และในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ย
ลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำมลูค่ำขัน้ต ่ำ หรือในกรณีทีจ่  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่
ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้ หรือเปลี่ยนแปลงมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนไดใ้นอนำคต 
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม” ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงวิธีกำรในกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคตได ้

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ท  ำรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมในภำยหลงัโดยถือว่ำไดร้บัควำมยินยอม
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนบริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุเปิด
ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล 

(2) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรพบวำ่
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
โดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 

(3) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้ับรองขอ้มลูใน
รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดักำรอำจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำ
กำรถดัจำกวนัที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนัดงักลำ่วไม่รวมกรณีตำม (1) 
และบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุทีใ่ชใ้นกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทรำบโดยพลนั 

(2) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบ
หรือกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดย
พลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได ้

(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุอีก บริษทัจดักำรจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคำ้งอยู่
ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีส่ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่
บริษัทจดักำรและ/หรือผ่ำนผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี) 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครั้งแรก เป็นกำรชั่วครำวหรือ
ถำวรก็ไดต้ำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
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2. บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หนว่ยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(1) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

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

(3) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกบั
หรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทุนที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ 

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหนำ่ยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษทัจดักำรจะเห็นสมควรที่จะท ำ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศลว่งหนำ้ไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

4. บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชีวติในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั 

5. บริษัทประกนัชีวิตอำจระงบักำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษทัประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนห์รือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ำ่ที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทัง้หมด : 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที่
ค  ำนวณ 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที่
ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.8560 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.8560 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
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ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0669 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0669 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1338 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1338 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม: 

(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 

(2) ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำมหรือ กำรด ำเนินคดี
เพ่ือกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ 

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

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

(5) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกกำรจ่ำยอตัรำดอกเบีย้หรือเงินปันผล และกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชนข์องกองทนุ 

หมำยเหต ุ: 

1. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีร่วมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

2. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย คำ่โฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุ และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้

(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 

(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถิตแิละขอ้มลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรอืประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 

(3) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัช ี

(4) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆหรือหนงัสือติดต่อ
กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ คำ่อำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 
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8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.25 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

เง่ือนไขในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.25 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

ค่าธรรมเนยีมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 

ค่าธรรมเนียม : 10.0 บำท 

ต่อหน่วยลงทุน : 1,000.0 หน่วย 

หรือเศษของ : 1,000.0 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 

ฉบับละ : 50.0 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : - 

ตามทีจ่่ายจริง 
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รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ: 

(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำเป็น
ควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
ก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

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

(3) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง 

(4) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

หมำยเหต ุ: 

1. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ กำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุและกำรสบัเปลี่ยนออก
จำกกองทนุ กบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เทำ่กนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนั โดยจะประกำศแจง้ทำงเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหก้บัผูล้งทนุเฉพำะกลุ่มที่เป็นผู้
ลงทนุประเภทกองทนุส ำรองเลีย้งชีพทัง้ที่อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทัจดักำรหรือภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทอ่ืน โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร และถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม จะบวกดว้ยภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดท ำนองเดียวกนั 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้เูเลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุในแต่ละวนัในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ (1) (4) และ (5) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่
เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมขอ้ (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นรำยวนัโดย
เฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัเป็นระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีทีมี่การเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  

    1.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  

          1.1.1 ไม่เกินอตัรำที่ระบใุนโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ > 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

          1.1.2 เกินอัตรำที่ระบุไว้ในโครงกำร1 (มีกำรก ำหนดอย่ำง
ชัดเจนไว้ในโครงกำรแล้วว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ดงักล่ำวได)้ 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร      บริษัทจัดกำรตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบภำยใน 
15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 
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การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 

                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 ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุน และกำรจัดประชุมผูถ้ือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

1. ช่ือย่อ : KFSPLUS-A 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ขำ่ยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัรำสงูสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบัเพ่ิม
ระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ตำมที่บริษทั
จดักำรเห็นสมควร โดยบริษทัจดักำรจะเปิดเผยทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัท
จดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำ
ระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอ่ืนใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 
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กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัสว่นกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุ
ปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุ
รวม ตน้ทนุในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวม
หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ 
และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเกบ็ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรกำร
ค ำนวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถำ้มี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุ
ในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุอย่ำงไรก็ตำม กำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกดิขึน้กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุ
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทนุรวม 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
ส ำคญั 

2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลำยทำง 
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะ
ตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำรรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 
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4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดักำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงกำร 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบรษิัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ swing 
pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซื ้อ
หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดทีส่ดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทัจดักำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอื่น ทัง้นี ้
กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ต้นทนุและ
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลำยทำงตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม 
REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือ
ป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบตอ่ตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม
หรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 
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3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลักทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตทีมี่ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรอืตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บรษิัทจดักำรจะก ำหนดได  ้

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ให้
รวมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดทีส่ดัสว่นของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบ
กบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทนุรวม 

 



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเพ่ิมทรพัย ์                                                                             31/12/2022  Page 15 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

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

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัทีท่  ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจัดกำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนด
ไวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษทัจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ขำ่ยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจดักำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทัจดักำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรจะก ำหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ในแตล่ะรอบ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บรษิัทจดักำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ ำหนดไว ้

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัสว่นของมลูค่ำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription)บวก มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคำ่กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

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

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัสว่น (pro-rata basis)โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

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

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gateที่ประกำศใช ้

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหวำ่งกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุในสว่นที่เหลือได ้บรษิัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Redemption Gate เฉพำะกรณีที่เกิดสถำนกำรณไ์ม่ปกติ หรือประเมินว่ำสถำนกำรณอ์ำจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจดักำร
อำจก ำหนดเง่ือนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ได ้
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- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

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

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดงันี ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏบิตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

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

3.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทนุเท่ำนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือ ที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

2. ช่ือย่อ : KFSPLUS-I 

- เคร่ืองมือการก าหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการขายคืนทีไ่ม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาทีก่ าหนด (liquidity fee) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอตัรำสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยอตัรำ Liquidity 
Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก และ/หรือระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บ
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ค่ำธรรมเนียมนีท้ำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิม
ใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ขำ่ยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรบัเพ่ิมไดไ้ม่เกินอตัรำสงูสดุที่ก ำหนดในโครงกำร และ/หรือปรบัเพ่ิม
ระดบัมลูค่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนออก และ/หรือปรบัลดระยะเวลำกำรถือครองหน่วยลงทนุที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ได้ตำมที่บริษทั
จดักำรเห็นสมควร โดยบริษทัจดักำรจะเปิดเผยทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัท
จดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำ
ระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่ก ำหนดรำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละ/หรือเง่ือนไข และอตัรำ Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำกำรถือครองหน่วย
ลงทนุ และ/หรือมลูค่ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกได ้

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Liquidity Fee ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่รบัมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอ่ืนใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Liquidity Fee ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัสว่นกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุ
ปลำยทำง ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุ
รวม ตน้ทนุในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุรวม
หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ 
และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ 

3. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเกบ็ Liquidity Fee เพิ่มเติมจำกกำรปรบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิดว้ยสตูรกำร
ค ำนวณทีส่ะทอ้นตน้ทนุในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (swing pricing) (ถำ้มี) หรือกำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีส่ะทอ้นตน้ทนุ
ในกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถำ้มี) และสำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Liquidity Fee นี ้เงินจำก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุอย่ำงไรก็ตำม กำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงค์
เพ่ือบรรเทำผลกระทบทำงลบที่อำจเกดิขึน้กบัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุ
แต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทนุรวม 

การปรับมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิด้วยสูตรการค านวณที่สะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (swing pricing) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ Swing Factor สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยบรษิัทจดักำรจะพิจำรณำเลือกใช ้Swing Pricing ที่
เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
ส ำคญั 

2. Swing Factor มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำร
ภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและ
เง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
กำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและคำ่ใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลำยทำง 
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุ
ในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือ
กระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. Swing Thresholds มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณ
กำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำ
และเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะ
ตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำรรวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มี
ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดักำร จะไม่ใช ้Swing Pricing พรอ้มกบั Anti-dilution levies – ADL แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
Swing Pricing ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Swing Factor ที่เก็บจริง ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบุ
ไวใ้นโครงกำร 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing 
และบรษิัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรใชเ้ครื่องมือ swing pricing ในวนัท ำ
กำรนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ swing 
pricing ในวนัท ำกำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้
หน่วยลงทนุที่ช  ำระดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Swing Pricing ที่แตกต่ำงกนัในแตล่ะวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

2. ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใช ้partial swing pricing จะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดทีส่ดัส่วนของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ เทียบกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ swing threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของ
กองทนุ ค ำนวณจำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ 
(redemption) และหกัดว้ยมลูคำ่กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีที่บรษิัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพื่อส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทนุรวม 
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ค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหน่วยลงทุนทีส่ะท้อนต้นทุนในการซือ้ขายทรัพยสิ์นของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนดอตัรำ ADLs สงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทัจดักำรก ำหนด โดยจะอยู่ภำยใต้
กฎระเบียบ และ/หรือประกำศ และ/หรือแนวทำงปฏิบตัิของส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจอื่น ทัง้นี ้
กำรก ำหนด ADLs Factor จะค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชข้อ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐำน 
และ/หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ ๆ ไดแ้ก่ ต้นทนุและ
ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรซือ้ขำยทรพัยส์ิน ตน้ทนุและ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรรกัษำสดัส่วนกำรลงทนุ ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยที่ถกูเรียกเก็บจำกหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุหรือกองทนุปลำยทำงตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยกำรท ำธุรกรรม 
REPO เพ่ือเสริมสภำพคล่องรองรบัธุรกรรมขนำดใหญ่หรือธุรกรรมอ่ืนใดเพ่ือเสริมสภำพคล่องของกองทนุรวม ตน้ทนุในกำรปรบัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือ
ป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบตอ่ตน้ทนุ ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุรวม หรือกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม
หรือหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุ 

3. กำรก ำหนด ADLs Threshold มีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัสภำพคล่องของกองทนุ โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/หรือกำร
ประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทนุรวม 
สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตทีมี่ผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษทัจดักำรจะไม่ใช ้ADLs พรอ้มกบั Swing Pricing แต่สำมำรถใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำ และ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ 
ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้ รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินดว้ยเช็ค รวมเขำ้เป็นยอดซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs และ
บริษัทจดักำรจะน ำยอดซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวไปใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรอืตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำกำรนัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่ไดด้  ำเนินกำรหรือตดัสินใจไปแลว้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรใชเ้ครื่องมือ ADLs ในวนัท ำ
กำรนัน้ แมห้ำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเช็คค่ำซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบำงส่วนของวนัท ำกำรนัน้ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดแ้ละรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระ
ดว้ยเช็คที่เรียกเก็บไม่ไดน้ัน้ ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุ 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จำกผูท้ี่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคืน
หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก เพียงฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทก ำหนดไว ้รวมถึงบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ก ำหนดอตัรำกำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัได ้และขอสงวนสิทธิที่จะมีขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมในกำรเรียกเก็บเฉพำะรำยที่ท  ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุและ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ หรือขำยคนืหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในปริมำณมำกตำมแนวทำงที่บรษิัทจดักำรจะก ำหนดได  ้

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกินอตัรำสงูสดุที่ระบไุวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผย
ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ให้
รวมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ข่ำยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรไดร้บัมำระหว่ำงเวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. กำรเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้
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2. บริษัทจดักำร อำจพิจำรณำเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นกำรใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้ขำยใดทีส่ดัสว่นของมลูค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ เทียบ
กบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเกินกว่ำ ADLs Threshold ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณ
จำกมลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription) บวกมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ (redemption) 
และหกัดว้ยมลูค่ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด 

3. บริษัทจดักำรก ำหนด ADLs Threshold โดยใชข้อ้มลูดงัต่อไปนี ้

(1) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ มำกกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก 

(2) มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนเขำ้ นอ้ยกว่ำมลูค่ำกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำก ำหนด (1) และ 
(2) ในระดบัที่ต่ำงกนั 

4. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ ADLs นี ้ADLs ที่เรียกเก็บไดจ้ะน ำกลบัเขำ้กองทนุ อย่ำงไรก็ตำมกำรใชเ้ครื่องมือนีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือบรรเทำผลกระทบทำง
ลบที่อำจเกิดขึน้กบัผูถ้ือหน่วยที่ยงัคงลงทนุในกองทนุต่อไป เครื่องมือนีไ้ม่ไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งผลตอบแทนใหก้องทนุแต่อย่ำงใด 

5. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชเ้ครื่องมือนี ้เพ่ือส่งผ่ำนค่ำใชจ้่ำยที่มีนยัยะส ำคญัที่เกิดขึน้จำกกำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหน่วยบำงรำยไปยงัผูถ้ือหน่วยรำยที่
ท  ำธุรกรรมนัน้ โดยกำรท ำธุรกรรมของผูถ้ือหน่วยดงักล่ำวส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวมหรือส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรสภำพคล่องของ
กองทนุรวม 

- การก าหนดเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดในการรับค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ระยะเวลาทีต่้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บำท 

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วนัท ำกำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะพิจำรณำใช ้Notice period สงูสดุไม่เกิน 5 วนัท ำกำรของกองทนุนัน้ๆ 

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

3. บริษัทจดักำรอำจใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. ในกรณีที่มีกำรใช ้Notice period และมีเหตทุี่ท  ำใหต้อ้งใชเ้ครื่องมืออ่ืนดว้ย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบตัิกบัค ำสั่งที่ไดจ้ำก Notice period นัน้
เช่นเดียวกบัค ำสั่งที่ไดต้ำมปกติในวนัทีท่  ำรำยกำรดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้Notice period รว่มกบัเครื่องมืออ่ืน ไดแ้ก่ Liquidity Fee, Swing 
pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลด Notice period ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะปรบัเพ่ิมไม่เกิน Notice period สงูสดุที่ก ำหนด
ไวใ้นโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยทำงเว็บไซตข์องบริษทัจดักำร และหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม หรือผ่ำนทำงช่องทำงอ่ืนที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด โดยในวนัที่มีผลเร่ิมใชเ้ครื่องมือนี ้ใหร้วมทกุค ำสั่งท ำรำยกำรที่เขำ้ขำ่ยตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของเครื่องมือที่บริษัทจดักำรได้รบัมำระหว่ำง
เวลำท ำกำรของวนัที่มีผล 

3. บริษัทจดักำรอำจใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุยกเลิกรำยกำรขำยคืน และ/หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุที่ยงัไม่ไดถ้กูน ำมำด ำเนินกำรไดต้ำมวิธีกำรที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนด 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Notice period อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้
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2. บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชแ้ละก ำหนดระยะเวลำ Notice period โดยมีหลกักำรในกำรพิจำรณำเป็นไปตำมนโยบำยและแนวทำงที่บริษทัจดักำร
ก ำหนด โดยพิจำรณำจำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง โดยบริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใช ้ขอ้มลูประมำณกำรภำยใตข้อ้เท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐำน และ/
หรือกำรประเมินจำกปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งเท่ำที่สำมำรถท ำไดเ้พ่ือใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในเวลำและเง่ือนไข ณ ขณะนัน้ๆ ไดแ้ก่ สภำพคล่องของกองทุน
รวม สภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุถือครอง พอรต์กำรลงทนุ นโยบำยกำรลงทนุ สภำวะตลำดของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ ปริมำณกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุและแนวโนม้กำรท ำรำยกำร รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตที่มีผลกระทบต่อสภำพคล่องของกองทนุรวม 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) : 

กองทุนรวมท่ัวไป 

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต ่ากว่าร้อยละ : 5.00 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วนัท ำกำร 

ในทุกรอบเวลา : 30 วนั 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

1. บริษัทจดักำรจะก ำหนด Redemption Gate ขัน้ต ่ำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บริษัท
จดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรจะก ำหนด Gate period สงูสดุไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ในแตล่ะรอบ 30 วนั ตำมรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณที่บรษิัทจดักำรก ำหนด กรณี
กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุต่ำงประเทศ Gate period จะไม่นบัรวมวนัหยดุต่ำงประเทศหรือวนั Non-Dealing date ที่กองทนุไดก้ ำหนดไว ้

3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรก ำหนดเงื่อนไขเพ่ือบ่งชีส้ถำนกำรณท์ี่ไม่ปกติดว้ย Gate threshold ในกรณีดงักล่ำว Redemption Gate จะใชเ้ฉพำะวนัท ำกำรซือ้
ขำยใดที่ สดัสว่นของมลูค่ำซือ้ขำยหนว่ยลงทนุสทุธิของกองทนุเทียบกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดของกองทนุ มีค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำ Gate threshold 
ที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยที่มลูคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุสทุธิของกองทนุ ค ำนวณจำก มลูค่ำกำรซือ้หน่วยลงทนุ (subscription)บวก มลูค่ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเขำ้ (switch in) หกัดว้ยมลูค่ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (redemption) และหกัดว้ยมลูคำ่กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (switch out) 

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

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

6. ค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจดักำรจะน ำไปท ำรำยกำรในวนัท ำกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุถดัไป รวมกบัค ำสั่งรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุและสบัเปลี่ยนออกใหม่ตำมสดัสว่น (pro-rata basis)โดยไม่มีกำรจดัล ำดบัก่อน-หลงัของค ำสั่งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7. บริษัทจดักำรจะท ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและสบัเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตำมรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้เวน้แต่กรณีที่กองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่ำ 
Redemption Gate ที่ประกำศใช ้

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

9. ในกรณีที่มีกำรใชเ้ครื่องมือ Redemption Gate นี ้บริษัทจดักำรอำจใชร้ว่มกบัเครื่องมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงสภำพคล่องอ่ืนได ้

ขอ้สงวนสิทธิ ์

1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัเพ่ิมหรือลดอตัรำ Gate threshold ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะปรบัลดไม่ต ่ำกว่ำ Redemption Gate ขัน้
ต ่ำที่ระบใุนโครงกำร ทัง้นี ้รำยละเอียดวิธีกำรค ำนวณเป็นไปตำมวิธีทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด 

2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเกินกว่ำ Redemption Gateที่ประกำศใช ้
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3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่นแปลงแนวทำงด ำเนินกำรระหวำ่งกำรท ำ Redemption Gate ไดแ้ก่กำรยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลำ
ที่ก ำหนด กำรใชเ้ครื่องมืออ่ืนแทน Redemption Gate เป็นตน้ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุในสว่นที่เหลือได ้บรษิัทจดักำร
อำจพิจำรณำยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดที่คำ้งอยู่ในรำยกำร และแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกค ำสั่งโดยไม่ชกัชำ้ 

4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำขอ้มลูของหน่วยลงทนุทกุชนิดมำใชใ้นกำรพิจำรณำและ/หรือตดัสินใจเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกำรกำรใช้เครื่องมือ 
Redemption Gate ในวนัท ำกำรนัน้ รวมถึงรำยกำรที่ส่งมำล่วงหนำ้รำยกำรลงทนุแบบประจ ำ และรำยกำรอื่นใดตำมดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ใชเ้ครื่องมือแมว้่ำในวนัท ำกำรใดๆ มีลกัษณะเขำ้หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขกำรใชเ้ครือ่งมือ หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำกองทนุมีสภำพคล่องเพียงพอ หรือยงัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชภ้ำยใตผ้ลประโยขนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้้ถือหน่วยทรำบ 

กำรพิจำรณำใชเ้ครื่องมือ 

1. Redemption Gate ที่แตกต่ำงกนัในแต่ละวนัท ำกำรที่มีกำรใชเ้ครื่องมือนี ้

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

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) 

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถด าเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันท าการ) : 1 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

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

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุแกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้

(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดงันี  ้

(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย 

(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏบิตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

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

3.อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ในกรณีที่ปรำกฏขอ้เท็จจริงซึ่งบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผล
ว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(ก) มีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

(ข) มียอดรวมกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดตดิต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีก ำหนดระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นช่วง (interval fund) กำรพิจำรณำระยะเวลำ
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ใหพ้ิจำรณำจำกเฉพำะในช่วงระยะเวลำเดียวกนั ซึ่งกองทนุรวมเปิดใหร้บัซือ้คืนหน่วยลงทุนเท่ำนัน้ 



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเพ่ิมทรพัย ์                                                                             31/12/2022  Page 24 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 วรรคหนึ่ง หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือ ที่มีคุณภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : ค ำนวณของทกุสิน้วนัท ำกำรและ
ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ 

(3) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

กองทนุมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตำมชนิด ดงันัน้ มลูค่ำหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอำจมีมลูค่ำไม่เท่ำกนั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุ
รวมกนัจะเท่ำกบัมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุรวม ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทนุจะถือเป็นประโยชนข์องกองทนุรวมและจะถกูปันส่วนตำมสดัส่วน
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด 

ในกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดยเทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัท
จดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำ
สำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยผำ่นระบบ Bloomberg หรือ Reuter หรือระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสู่สำธำรณชนและสำมำรถใช้
อำ้งอิงได ้

ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศโดยใชร้ำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ 

ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนนิกำรขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนก์่อนทกุครัง้ 

การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที ่: www.krungsriasset.com 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุและหรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยเร่ืองกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุหรือรำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุ ของบริษัทจดักำร โดยเหตดุังกลำ่วส่งผล
ใหบ้ริษัทจดักำรไม่ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัรำคำของทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุ หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำ
ขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏบิตัใิหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบผำ่นช่องทำง ที่
เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
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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 : 

ในกำรจดักำรกองทนุ บริษัทจดักำรมีสทิธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี ้

1. กำรบริหำรกองทนุ 

(1) เขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ถำ้มี) ในกิจกำรที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่เท่ำที่จ  ำเป็นเพ่ือรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรเป็นกองทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชนครัง้แรก 

(3) จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั 

(4) น ำเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำงๆ และซือ้ขำย จ ำหนำ่ย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรพัยท์ี่ลงทนุไวต้ำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร 
โดยลงทนุภำยใตห้ลกัเกณฑข์อง กฎหมำยและประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมวตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรจดักำร ที่ไดร้บั
อนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(5) เขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ถำ้มี) ในกิจกำรที่กองทนุถือหุน้อยู่เท่ำที่จ  ำเป็นเพ่ือรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(6) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุ ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(7) ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี 

(8) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร 

(9) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีกำรจัดกำรกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 

2. กำรรบั และกำรจ่ำยเงินของกองทนุ 

(1) จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำร
จดักำรของกองทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย” 

(2) ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุและคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม” 

3. กำรแต่งตัง้บคุคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อกำรจดักำรกองทนุ 

(1) จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ
รวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และ แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ก ำหนด
ไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน”์ 

(2) แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธีิกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
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(3) จดัใหมี้ผูส้อบบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม โดยถือตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.เรื่อง 
“หลกัเกณฑก์ำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบริษัทหลกัทรพัย”์ โดยอนโุลม 

(4) จดัใหมี้ผูช้  ำระบญัชีกองทนุเม่ือยตุิ หรือ เลิกกองทนุ ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(5) แต่งตัง้ที่ปรกึษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหนำ้ที่เป็นทีป่รกึษำโครงกำรจดักำร เช่น ที่ปรกึษำกำรลงทนุ โดยเสียคำ่ตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ทั้งนี ้ในกรณีที่ตอ้ง
เสียค่ำตอบแทน บริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนนัน้ 

(6) แต่งตัง้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 

4. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

(1) บริษัทจดักำรมีอ ำนำจฟ้องรอ้งหรือแกต้่ำงคดแีพ่งหรือคดีอำญำ รวมถึงกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ือกระท ำกำรใดๆ แทนกองทนุ 

(2) จดัใหมี้กำรฝำกทรพัยส์ินของกองทนุไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์

(3) จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

(4) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น 

(5) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้ 

(6) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้ 

(7) จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยแ์ละหรือที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยม์ำเพิ่มเติมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนด พรอ้มทัง้วันที่
หลกัทรพัยมี์มลูค่ำเกินอตัรำส่วนที่ก ำหนดพรอ้มสำเหตแุละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยแ์ละหรือ
ทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำที่ก ำหนด เวน้แตส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 

(8) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

(9) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกับกองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และส่งใหแ้กส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ภำยใน 60 วนันบั
แต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(10) แจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ กรณีอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นเรื่องกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำร ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 

(11) ชีแ้จงและด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือมีเหตกุำรณท์ี่
มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุหรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 

(12) ปฏิบตัิกำรอ่ืนๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุและรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(13) ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น “กำรเลิกกองทนุรวม” 

(14) หนำ้ที่อ่ืนใดตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุ กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรอื
ค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นีใ้นกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือวำ่
บริษัทจดักำรกองทนุ ไดป้ฏบิตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : - 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำนหรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ช่ือ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู่ : 

เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ "ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์

(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนต์ำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน 
เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และหรือบญัชี
ทรพัยส์ินของกองทนุ 

(2) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์ำ่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำคำ่หลกัทรพัย์
ดงักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร 

(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรโดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ให้ผูด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร 

(4) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื้อ
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บั
ข่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์

(5) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทนุเพือ่
ประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 

(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษทัจดักำร 

ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลดอกเบี ้ย และ
อ่ืนๆ 

ข) จดัท ำบญัชแีละรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้

ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ 

ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ 

(7) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซื ้อคืนและ
รำคำขำยหน่วยลงทนุในกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุ และกำรค ำนวณหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
และผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุและกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้ 

(8) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน
ตำมปกติท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

(9) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื แลว้แต่กรณีตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงิน
ค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเรื่องก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ไดร้บั
มอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 
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(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี 

(11) สรุปรำยงำนที่ไดร้บัจำกบรษิัทจดักำร ในกรณีที่อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่ำเกินกว่ำอตัรำส่วนทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนดซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยม์ำเพิ่มเติมเป็นรำยไตรมำสตำมปีปฏิทินและส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัสิน้สดุไตรมำสนัน้ ทัง้นี ้เวน้แต่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน 

(12) ดแูลใหบ้ริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใตม้ำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเครง่ครดัหำกบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบัติ
ตำมใหแ้จง้บริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ตำม
มำตรำ 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่วนัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว 

(13) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ 

(14) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั 

(15) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแลว้ หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิหนำ้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้

ก) รบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ 

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

(16) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์องโครงกำร
จดักำร 

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

ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูล
ผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็น เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวรวมถึง
กำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจ
ใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะที่
เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็น เพื่อขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 
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(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั 

(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำรเพิ่ม
ภำระหนำ้ที่แกผู่ด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะ รบัหนำ้ที่ดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตั้งผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษทัจดักำรทรำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้
กำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ
รวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำร
ตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดักำรแจง้
กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน
เวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดมิ
โดยพลนั 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำไดห้ำกเป็นกรณีที่มี
นยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2128-2316 

ทัง้นี ้กำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรเก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุ ผ่ำนระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้ระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้ง จะด ำเนินกำรผ่ำน
ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

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 : - 
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8. ทีป่รึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker - 

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

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

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย 

(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไวใ้นกรณีทีผู่ร้บั
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผูโ้อนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร หวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

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

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้ 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

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

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุ
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน 
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(omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่ำวมีผู้
ถือหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลักประกนั 

(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดักำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้ 

(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียวเนื่องจำกบริษัท
ประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กว่ำไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

- 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกวำ่ส่วนของทุนของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละชนดิตอ้งเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถอืหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำรหรือ
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ เหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหนว่ยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกใน
ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล (ถำ้มี) 

บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยันจ ำนวนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
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หน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่งไดร้บักำรปรบัปรุง
รำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้

หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง 

บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดเ้ฉพำะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ
เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ก) ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดท้ี่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

ข) ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพรอ้มช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ในกำร
ออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 

ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ
มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรบัจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ จะมีขอ้ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึ่งจะระบชุื่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุหรือใชเ้ครื่องจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะอนญุำตใหท้ ำได ้

จ) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เขำ้ระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จึงจะท ำใหก้ำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได ้

เง่ือนไขอ่ืนๆ 

(1) กำรน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์
เพ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดย
ถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้

(2) กำรน ำส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยน ำส่งผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้

(3) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมกำรใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุจำกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุจะ
ปิดประกำศใหท้รำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษทัจัดกำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ โดยมีวิธีปฏิบตัิส  ำหรบัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุรำยเก่ำและรำยใหม่ ดงัต่อไปนี ้

1. กรณีเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึ่งลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเริ่มใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุมีควำมพรอ้ม
ที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแลว้ บริษัทจดักำรจะส่งจดหมำยแจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทนุใหท้รำบลว่งหนำ้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีควำม
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ประสงคจ์ะขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำรออกให ้มำ
แสดงเพ่ือขอรบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุตำมที่ก ำหนด และผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรบัสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดต้ิดต่อขอรบัสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทนุไปแลว้ บริษัทจดักำรจะไม่น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุอีกต่อไป 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไม่ไดต้ิดตอ่ขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงประสงคข์อรบัหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรจะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร 

2. กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใหม่ซึ่งสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุใหไ้ดแ้ลว้ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชีและ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษทัจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนัน้ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะ
ไม่มีกำรออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุรำยใหม่ดงักล่ำว 

3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแล้ว และใหถ้ือว่ำ
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแกผู่ส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของกองทนุ
และใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

5. ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัท ำ
รำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มูลที่บนัทึกไว้
ในระบบนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

ขอ้ก ำหนดส ำหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวติควบหนว่ยลงทนุ: 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักลำ่ว 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน และบรษิัทจดักำรไดร้บัมติ
พิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตำมประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนด โดย
บริษัทจดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก ำหนดตอ้งสำมำรถปฎิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุทกุรำย 

กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 
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วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : - 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : - 

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

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

บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้

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

(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้

1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 

3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลำ่วมีผูถ้อืหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบั
คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: - 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 

ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มตขิองผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)เวน้แตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดที่
ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
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วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : - 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำม และไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่นที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทน. 
19/2554 

(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

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

(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ โดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษทัจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษทั (ถำ้มี) 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด ้
รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ พรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

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

19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้

1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมีมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้

(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 

(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
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2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน 

3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงกำร
จดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 

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

(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้
ลงทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

5. มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้

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

(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด 

กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมขำ้งตน้ จะไม่น ำมำใชบ้งัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 

6. บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไว ้เม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 5. และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้

1. ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้

(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได  ้

(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์

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

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

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

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรพัยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุ
รวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ 
ณ วนัเลิกโครงกำร 
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เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอนทรพัยส์ิน
คงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำร
ไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน บริษัท
จดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัท
จดักำรกองทนุรวม 


