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  กองทุนเป�ดกรุงศรีโกลด� 
  Krungsri Gold Fund 

 

กองทุนรวม KF-GOLD 
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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที�ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียง 
กองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึ�งเป็นกองทนุรวมทองคํา สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) และรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ชื�อ SPDR Gold Trust ซึ�งจัดตั 6งขึ 6นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั 6งและจัดการโดย World Gold Trust 
Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหากําไร กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น 
ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ�งบริษัทจัดการจะทําการซื 6อขายในตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงการซื 6อขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศอื�นนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั 

2.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทนุ หรือตามอตัราส่วนที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทั 6งนี 6 จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

3.  ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที�
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด 

4.  กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี 6ในประเทศที�มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการ
ลงทนุ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ 

5.  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) โดยให้เป็นไป
ตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการจะไม่ลงทนุในตราสารที�มีลกัษณะ
ของสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

6.  ในกรณีที�บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทนุ SPDR Gold Trust ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่
เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของกองทุน หรือไม่ได้เน้นความสําคญัในการลงทุนในทองคําตามที�กําหนดไว้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําเงินไป
ลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศอื�นใดที�มีนโยบายการลงทนุใกล้เคียงกัน โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจดัการลงทนุโดย World Gold Trust Services, LLC 
หรือไม่ก็ได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนจะมีการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

7.  เนื�องจากในภาวะปกติ เงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทนุในกองทุนหลกั อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะเลิกโครงการจัดการกองทุน 
ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 6งแรก หากเกิดกรณีดงัต่อไปนี 6 

(1)  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม ในอนัที�จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2)  มีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 

(3)  ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที�มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของ
โครงการ 

8.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี 6 บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 
(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทนุหลกั 
เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 6  
(1)  แจ้งเหตุที�กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 
(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 
(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทนุเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของกองทนุรวม 

และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย 

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที�มีการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่นําเรื�องการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินในต่างประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

9.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ 6น ทั 6งนี 6 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ�งขึ 6นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

10.  ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 6รวมด้วย ทั 6งนี 6 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
(10.1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(10.2)  ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื�อรอการลงทนุ ทั 6งนี 6 ต้องไม่

เกินกว่า 10 วนัทําการ 
 

สรุปข้อมูลสําคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน SPDR Gold Trust ซึ$งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที$กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ ไปลงทุน 
ชื$อกองทุน : SPDR Gold Trust 

วันที$จัดตั >งกองทุน : 12 พฤศจิกายน 2547 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์นิวยอร์ก ญี�ปุ่ น ฮ่องกง และ
สิงคโปร์ 

นโยบายการลงทุน : มีนโยบายที�มุ่งเน้นลงทนุในทองคําแทง่ เพื�อสร้างผลตอบแทนของกองทนุหลงัหกัค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การจดัการทั 6งหมดของกองทนุให้ใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของราคาทองคํา 

อายุโครงการ : ไม่กําหนด 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : The Bank of New York 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing Agent : State Street Global Market LLC 

Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที�ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ�งเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหากําไร ที�
จดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์

Website : สามารถดขู้อมลูราคาทองคําแท่งและรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์ 
http://www.spdrgoldshares.com/sites/sg/ 

รายละเอียดเกี$ยวกับลักษณะพิเศษของกองทุน : 

เป็นกองทุนรวมทองคําแบบทั�วไป (Simple Gold Fund) ทั 6งนี 6 ทองคําแท่งที�กองทุนรวมลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี 6 

(ก)  มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานซึ�งเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรมผู้ ค้าทองคําในประเทศไทยหรือในระดบัสากล ทั 6งนี 6 การรับรองดงักล่าวอาจเป็น
การรับรองที�ทองคําแท่งหรือที�ผู้ผลิตทองคําแท่งก็ได้ 

(ข)  มีราคาที�เปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายโดยหน่วยงานซึ�งเป็นที�ยอมรับในอตุสาหกรรมผู้ ค้าทองคําในประเทศไทยหรือในระดบัสากล 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน* (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) : 

1. ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 0.02 
(ไม่ตํ�ากว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ  

และ ไม่เกิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี) 
2. ค่าธรรมเนียมผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian Fee) 0.10 
3. ค่าธรรมเนียม Marketing Agent 0.15 
4. ค่าธรรมเนียม Sponsor 0.15 
5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื�น ๆ  ตามที�จ่ายจริง 
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ข้อจาํกัดที$สําคัญของกองทุน 

กองทุน SDPR Gold Trust ถือเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที�ถูกจัดตั 6งโดย World Gold Trust ServicesLLC ถือหุ้ นโดย World Gold 
Council (WGC) ซึ�งเป็นองค์กรตวัแทนจากอตุสาหกรรมเหมืองแร่ทองคําชั 6นนําของโลก โดยจะลงทนุในทองคําแท่งที�มีความบริสทุธิw 99.5% ตามมาตรฐานทองคําซึ�ง
กําหนดโดยสมาคมผู้ ค้าทองแห่งลอนดอน (The London BullionMarket Association : LBMA)  

กองทนุ SPDR Gold Trust จะไม่ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (unlisted) และจะไม่ลงทนุในตราสารหนี 6ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือใน
ระดบัที�ตํ�ากว่าอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และ ตราสารหนี 6ที�ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั 6น ในกรณีที�มีความแตกต่าง
หรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมลูค่าที�เพิ�มขึ 6นของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ ทั 6งนี 6 กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

 
 

ผลการดาํเนินงานของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) * 
 

 
 

หมายเหต ุ: 

(1)  ที�มา : Factsheet ของกองทนุหลกั SPDR Gold Trust ณ วนัที� 31 มีนาคม 2565 

(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 

 

 

 
 

  



หน้า 4 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 

 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 

 กองทนุรวมนี 6มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุ เท่าใด 

- 2,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 200 ล้านหน่วย) 

 กองทนุรวมนี 6เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที�สามารถรับความผนัผวนในระยะสั 6น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได้ เพื�อโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในทองคํา 

- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 

- เนื�องจากกองทนุนี 6จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุในทองคํา  เงินลงทนุของท่านอาจได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 6 
(1) การเปลี�ยนแปลงของราคาทองคําที�ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทนุรวมนี 6เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 กองทนุรวมนี 6มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

- วนัที�สิ 6นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 31 มีนาคม ของทกุปี 

2. ข้อกําหนดในการซื >อขายและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทนุรวมนี 6มีวิธีการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั�งซื 6อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื�อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื 6อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั�งซื 6อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั 6งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 6  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตัวอย่างลายมือชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มี

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรับรองความ
ถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั 6งแต่ 2 คนขึ 6นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั 6น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั 6งนี 6 จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
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(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนบัสนุนการขายหรือ
รับซื 6อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั >นตํ$าของการสั$งซื >อหน่วยลงทุน 

มลูค่าขั 6นตํ�าของการสั�งซื 6อ 500 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื 6อหน่วยลงทนุ  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ�งเท่ากับ
มูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั�งซื 6อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที� .................... ซึ�งมีราคาขาย
หน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื 6อหน่วยลงทนุได้ทุกวันทาํการซื >อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด 

(1.4)  ช่องทางการสั$งซื >อและการชําระเงินค่าสั$งซื >อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั$งซื >อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้สั�งซื 6ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั�งซื 6อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื 6อหน่วยลงทุนกองทนุเปิด
กรุงศรีโกลด์” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชีจองซื 6อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ�ง
บริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารซิตี 6แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัท
จดัการกําหนดเพิ�มเติม  

 กรณีสั$ งซื >อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืน
หน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ลงทนุที�ได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งซื 6อหน่วยลงทนุผ่าน
ช่องทางนี 6ได้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื 6อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื 6อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณีที�เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื 6อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั�งซื 6อหน่วยลงทนุนั 6น โดยผู้สั�งซื 6อสามารถใช้บริการสั�งซื 6อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื >อหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�มีการสั�งซื 6อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื 6อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที�ได้มีการบนัทึกรายการซื 6อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั 6งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื 6อหน่วยลงทนุส่วนที�ไม่ได้รับการจดัสรร พร้อมดอกเบี 6ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื 6อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุที�ผู้สั�งซื 6อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื�อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั 6งแก่ผู้สั�งซื 6อหน่วยลงทนุที�ไม่ได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที�สั�งซื 6อหน่วยลงทนุ 

(2) วิธีการรับซื >อคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั >นตํ$าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ตํ�ากว่า 500 บาท หรือ 50 หน่วย และในกรณีที�การสั�งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จํานวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือตํ�ากว่า 50 หน่วย หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ใน
รายการที�บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั 6งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ใน
รายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 6น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํ�ากว่า 50 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที�จะรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุทั 6งหมด 

(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวันทาํการซื >อขายของกองทุน ภายในเวลา 13.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด   

(2.3)  ช่องทางการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุนอื$น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั 6ง
ระบจํุานวนหน่วยลงทุนที�ต้องการขายคืน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุที�ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 



หน้า 6 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งขายคืนนั 6น
ได้เสร็จสิ 6นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั 6งสิ 6น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื 6อคืนภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุของสิ 6นวนัทําการซื 6อขายหน่วยลงทุนนั 6น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์
ในการคํานวณราคารับซื 6อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับคําสั�งขายคืนเป็นจํานวนเงินบาทเป็นการชั�วคราวหรือถาวร ในกรณีที�ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที�
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที�จะปฏิบตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที�
สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนยงัคงสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุน
เป็นจํานวนหน่วยได้ตามปกติ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อ
คืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 6ได้ โดยผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยดุทําการซื 6อ
ขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที�บริษัทจดัการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา กําหนดไว้  

บริษัทจัดการจะพิจารณาการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื 6อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทํา
การซื 6อขายนั 6น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนของสิ 6นวันทําการซื 6อขายหน่วยลงทุนนั 6น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื 6อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุภายหลงัเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื 6อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถัดไป ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการเป็นหลักฐาน
อ้างอิงเท่านั 6น  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั 6น  

นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทนุที�รับซื 6อคืนภายใน 2 วนัทําการภายในวนัทําการถดัจากวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหนว่ย
ลงทนุ ราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

เงื$อนไขการใช้บริการ  

1)  ในการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั�งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขั 6นตอนการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทั 6งนี 6 ผู้สั�งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที�ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั�งขายคืนแล้ว  

2)  เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั 6งสิ 6น  

3)  เอกสารใบบันทึกรายการที�พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั 6น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที�ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที�สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะหยดุระบบงานเป็นการชั�วคราวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที�เกิดข้อผิดพลาด
จากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื�นใดที�อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณีดงักล่าวให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วนันบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปิดการให้บริการชั�วคราวหรือถาวร ซึ�งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื$นๆ ที$จะมีขึ >นในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหนว่ยลงทนุอื�นใดที�จะมีขึ 6นใน
อนาคต ซึ�งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื�ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทํา
การ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการก่อนวนัเริ�มให้บริการ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั 6งสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี 6 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอน
เงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี 6 ถ้าหากบริษัทจัดการไม่
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สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที�ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั�งจ่ายผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�อยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั 6งนี 6 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ 6นเงิน 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอื�น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั�งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนอื�น ซึ�งสามารถรับได้ ทั 6งนี 6 ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ 6นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตั 6งแต่วันถัดจากวันที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทนุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะไม่นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที�มีลกัษณะในทํานองเดียวกับ
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องในต่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

ทั 6งนี 6 ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ในกรณีที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพิ�มเติมในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการและถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(3)  วิธีการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี 
จํากดั” ซึ�งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง  

(3.2) มูลค่าขั >นตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

กรณีกองทุนนี 6เป็นกองทุนต้นทาง: ท่านสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยระบจํุานวนหน่วยลงทนุในการสบัเปลี�ยนไม่ตํ�ากว่า 50 หน่วย หรือ 
เป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า 500 บาท ในกรณีที�การสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีตํ�ากว่ามูลค่าขั 6นตํ�าที�
กําหนด หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี�ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนทั 6งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 6น และในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํ�ากว่ามูลค่าขั 6นตํ�าที�กําหนด บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที�จะรับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั 6งหมด เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ภายใต้
วิธีการที�บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํา
รายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั 6นตํ�า และ/หรือปรับลดมูลค่าขั 6นตํ�าของการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดย
ขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
กรณีกองทุนนี 6เป็นกองทุนปลายทาง: ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั 6นตํ�าในการซื 6อหน่วยลงทุนตามที�ระบุในหวัข้อ 
“การสั�งซื 6อหน่วยลงทนุ”  

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี$ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้ที�บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั 6งระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที�ต้องการ
สบัเปลี�ยน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ลง
นามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมัครการใช้บริการซื 6อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 6ได้  

ในกรณีที�กองทุนนี 6เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยุดทํา
การซื 6อขายหน่วยลงทนุ ทั 6งนี 6 บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการสบัเปลี�ยนใด 
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เป็นการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนในวนัทําการสบัเปลี�ยนนั 6น โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งสบัเปลี�ยนนั 6นได้เสร็จสิ 6นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั 6งสิ 6น ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการและ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได้เมื�อมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยขึ 6นอยู่กบัดุลยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืน
หน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลกัฐานที�ปรากฎอยู่ที�บริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั 6น 

(3.4)  ราคาขายและรับซื >อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี 6เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(1) กรณีเป็นกองทุนต้นทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื 6อคืน
ของวนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์  

(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที�กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์  

อนึ�ง มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้คํานวณราคาขายและรับซื 6อคืนในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที�ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 6งแรก เป็นการชั�วคราวและ/หรือ
ถาวรในกรณีที�บริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื�อเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื�นใดตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุหรือไม่รับซื 6อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั�งซื 6อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี 6  

1.   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื 6อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 6งแรก เป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็
ได้ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื 6อและ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั�งซื 6อหน่วยลงทนุของผู้สั�งซื 6อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี 6โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  

(2.1)  คําสั�งซื 6อที�จะมีผลให้ผู้สั�งซื 6อหน่วยลงทนุรายนั 6นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  

(2.2)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุที�ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั�งซื 6อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  

(2.3)  บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจดัให้มีขึ 6นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือระงับการสั�งซื 6อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที�เป็นบุคคลดงัที�
กล่าวมาข้างต้น 

3.  ในกรณีที�บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ
การสั�งซื 6อหน่วยลงทนุ ตั 6งแต่วนัทําการซื 6อขายถดัจากวนัที�จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที�จะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั 6งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

4.  บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสั�งซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจปฏิเสธคําสั�งซื 6อหน่วยลงทนุของผู้ลงทุนที�ซื 6อกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั�งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที�บริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั   

5. บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที�บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที�จํานวนที�ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางตํ�ากว่าจํานวนขั 6นตํ�าที�บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุ 



หน้า 9 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 กองทุนรวมนี 6มีข้อกําหนดเกี�ยวกับการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื 6อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 

การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคนืหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนด
ไว้ในโครงการ ซึ�งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี 6  

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที�เข้าเหตดุงัต่อไปนี 6 โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที�ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที�ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจาก
ราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนที�ถกูต้องตั 6งแต่หนึ�งสตางค์ขึ 6นไปและคิดเป็นอตัราตั 6งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื 6อคืนหน่วยลงทุนที�ถกูต้อง และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 6  

(1)  เลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั 6น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(3)  แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั 6งจัดส่งรายงานที�แสดงเหตุผลของการเลื�อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั 6งนี 6 บริษัท
จดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื 6อคืนหน่วย
ลงทนุนั 6น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที�ส่งคําสั�งขายคืนก่อนหลงั 

การหยุดรับคําสั$งซื >อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

การหยุดรับคําสั�งซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั�งซื 6อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

 กองทนุรวมนี 6กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 

- กองทุนนี 6เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วย
ลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั 6น บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการ
โอนนั 6นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

- ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน 
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  

- ผู้ รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บนัทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ นับแต่วนัขอโอน
หน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 

- ท่านสามารถติดตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ท่านสามารถซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุของกองทนุนี 6ได้หรือไม่ ? 

- ได้ ทั 6งนี 6 การซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิที�แตกต่างไปจากผู้ ถือหน่วยลงทนุปกติที�ซื 6อขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี 6
เพียงอย่างเดียว  ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ที�บริษัทอเมริกันอินเตอร์
แนชชั�นแนลแอสชวัรันส์ จํากดั โทรศพัท์ 0-2638-7400 โทรสาร 0-2634-8053 
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3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทนุรวมนี 6มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนี 6จะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื�อผู้ เปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั 6น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 6อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   

- กองทุนนี 6มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั 6งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

 ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทุนรวมนี 6มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 

- กองทุนรวมนี 6มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี 6 และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง อนัมี
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  

- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา เพื�อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  
  ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ ซึ�งอย่างน้อยต้องมีรายชื�อกรรมการและผู้บริหาร จํานวนกองทนุรวมทั 6งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 6   

 (1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 

 (3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 

 (5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิwไพโรจน์ 

 (7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู

 (9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

  - จํานวนกองทนุรวมทั 6งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 142 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 427,109 ล้านบาท 

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 
 (3) นายวิพธุ  เอื 6ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ 6าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 6 
 (6) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื 6อขายหลกัทรัพย์ 
 (7) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
 (9) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6  
 (10) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6  
 (11) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (12) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นายปีติ ประติพทัธิwพงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (15) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (16) นายชศูกัดิw อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิw  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (22) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
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 รายชื�อผู้ จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั 6งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักล่าว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) 
Carnegie Mellon University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บล. ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จํากดั (มหาชน) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิwพงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester 
Institute of Technology, New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
University of LA VERNE, CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  Technology, 
Thammasat University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 6และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 

นายชศูกัดิw อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการจดัการ 
(เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี�ยนนกัศกึษาที� 
Louvain School of Management, ประเทศ
เบลเยี�ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of 
Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 
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 รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  

- รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 02-949-1000 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 02-620-2000 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
16 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี 6 จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
17 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
18 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซ่า จํากดั 0-2660-5000 
20 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
21 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
23 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
26 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
27 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
28 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
29 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
30 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
31 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
32 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
35 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
36 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
37 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
39 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
40 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
41 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
42 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
43 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
44 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
45 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
46 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
48 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 6อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั�น จํากดั 02-095-8999 
50 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
51 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
52 ธนาคารซิตี 6แบงก์ 02-788-2000 

 

 
 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที$อยู่ 

1 
2 
3 

นาย พิชยั ดชัณาภิรมย์ 
นาย พจน์ อศัวสนัติชยั 
น.ส. จนัทรา ว่องศรีอดุมพร 

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั 
เลขที� 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 
แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท์ 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2128-2316 
ทั 6งนี 6 นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 6งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี > 

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี 6ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื 6นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี >ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเสี�ยงจากตราสารหนี 6/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 6 โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี 6/เงินฝากนั 6น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี 6ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี 6/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 6หรือผู้ออกตราสารหนี 6ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ 6นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 6ภาครัฐ  ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิดนัด
ชําระหนี 6ทั 6งเงินต้นและดอกเบี 6ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 6ตํ�า 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ 6นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามการเปลี�ยนแปลงของ
ราคาทองคําในตลาดโลก ซึ�งจะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ 6นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร   ทั 6งนี 6 การที�กองทนุนําเงินลงทนุไป
ลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในทองคํา ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของกองทนุหลกั ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจ
ขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
การที�กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี 6ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี 6ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที�มีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสี�ยงจากการรับชําระคืน 
จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม การที�กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ�งจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ สามารถซื 6อขายได้ทุกวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที�กองทุนหลักจดทะเบียน โดยมีผู้ ดูแลหลักทรัพย์ (Market Maker) คอย
ควบคมุดแูลในเรื�องสภาพคล่องของการซื 6อขาย อีกทั 6งเป็นกองทนุซึ�งเป็นที�นิยมของผู้ลงทนุทั�วไป จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทุน
ลงทนุได้ 

5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 
เนื�องจากกองทนุเปิดกรุงศรีโกลด์นําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผัน
ผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั 6งสองสกลุเงินได้  กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 6นจากวนัที�กองทนุเข้าลงทนุเมื�อเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศที�เข้าลงทนุนั 6น 
(เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ  เป็น 29.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื�อคํานวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง 
ในทางตรงกนัข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ  เป็น 31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ 6น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�ง
จะลงทุนในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ 6นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที�ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคญั และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที�เพิ�มขึ 6น ทั 6งนี 6 การป้องกันความ
เสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั 6งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที�มากขึ 6น 
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6. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื >อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื 6อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั 6งนี 6 บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื�องมือ
ป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว กรณีที�มีการใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง อาจป้องกนัความเสี�ยงไม่ได้ทั 6งหมด 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวให้เหมาะสม เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื >อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื 6อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศูนย์สัญญาซื 6อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สญัญาซื 6อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากดัทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทนุไปลงทนุ ทั 6งนี 6 ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารที�ลงทนุ สภาพคล่อง  
สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั 6นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื�อถือของประเทศ (country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  
กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงช้อจํากดัของ
การเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื 6นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทุน
ลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั 6นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 6ได้ 
 

ความเสี$ยงของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ$งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟทองคําต่างประเทศ 

เนื�องจากกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวอาจเพิ�มขึ 6นหรือลดลงในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ได้ จากการเปลี�ยนแปลงระดบัราคาทองคํา หรือมูลค่าหลกัทรัพย์และหลกัทรัพย์สินอื�นที�ลงทุน ซึ�งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี�ยงของกองทุน
หลกั ดงัต่อไปนี 6 
1.  มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัจะผันแปรโดยตรงกับมูลค่าทองคําที�ลงทุน และความผันผวนของราคาทองคําซึ�งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคญัต่อหน่วย

ลงทนุ ทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ 6นได้ ดงันั 6น มลูค่าเงินลงทนุของผู้ลงทนุอาจตํ�ากว่าเงินลงทนุเริ�มแรกได้ โดยมีปัจจยัที�อาจส่งผล
กระทบต่อราคาทองคํา ดงัต่อไปนี 6 
০  ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของทองคํา ซึ�งขึ 6นอยู่กับปริมาณการขายทองคําล่วงหน้าโดยผู้ผลิต ปริมาณการซื 6อโดยผู้ผลิตเพื�อปิดสถานะสญัญาซื 6อขาย

ล่วงหน้าของทองคํา  การซื 6อขายทองคําโดยธนาคารกลาง  และต้นทนุการผลิตของประเทศผู้ผลิตทองคํา เช่น แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 
เป็นต้น 

০  สถานการณ์ทางการเมืองของโลก และภมิูภาค ภาวะเศรษฐกิจและการเงิน 
০  การคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อของนกัลงทนุ 
০  อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
০  อตัราดอกเบี 6ย 
০  ธุรกรรมการซื 6อขาย และการลงทนุของกองทนุเฮดจ์ฟันด์และกองทนุสินค้าโภคภณัฑ์ 

2.  ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุอีทีเอฟต่างประเทศที�มีการซื 6อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อาจ เท่ากบั สงูกว่า หรือตํ�ากว่ามลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุดงักล่าวหรือ
การซื 6อขายที�มีส่วนลดหรือส่วนเพิ�มอนัเนื�องจากปริมาณอปุสงค์/อุปทาน ตลอดจนความแตกต่างของช่วงเวลาทําการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในแต่ละแห่ง ได้แก่ 
COMEX และ NYSE Arca 

3.  การขายทองคําที�กองทุนลงทุน เพื�อนําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน จะทําให้การถือครองทองคําของแต่ละหน่วยลงทุนลดลงกระทบต่อ
มลูค่าหน่วยลงทนุ โดยไม่เกี�ยวข้องกบัการเปลี�ยนแปลงของราคาทองคําในตลาด  
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4.  การขายทองคําของกองทุนเพื�อนําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ในช่วงที�ราคาทองคําในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ 

5.  ในสภาวะที�ไม่ปกติหรือเมื�อเกิดวิกฤตการณ์ใดๆ ที�ส่งผลให้เกิดการเทขายทองคําเป็นจํานวนมาก จะทําให้ราคาทองคําปรับตวัลดลงและส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ 

6.  ธุรกรรมการซื 6อทองคําในตลาดค้าทองคําของกองทุน อาจทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ 6นชั�วคราว ทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนสูงขึ 6น แต่อาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อมูลค่าหน่วยลงทนุเมื�อกองทนุหยดุทําธุรกรรมการซื 6อทองคํา ทําให้ราคาทองคําปรับลดลงและทําให้มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทนุอาจปรับ
ลดลงด้วยเช่นกนั 

7.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ จากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฏหมายบริษัทจดัการ
ลงทุนของประเทศสหรัฐฯ ปี 1940 (Investment Company Act 1940) ซึ�งต่างจากกองทุนรวมต่างประเทศทั�วไป หรือ ไม่ได้รับความคุ้ มครองใดๆ ภายใต้
กฎหมายตลาดซื 6อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ปี 1936 (US Commodity Exchange Act 1936) เนื�องจากกองทุนไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตามกฎหมาย
ดงักล่าว 

8.  กองทุนอาจถูกยกเลิก หรือขายทรัพย์สินของกองทุนออกทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์จากการลงทุน เช่น กรณีที�กองทุนเข้าเงื�อนไขการยกเลิกอัน
เนื�องมาจากเหตกุารณ์นอกเหนือจากการควบคมุของ Sponsor Trustee หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

9.  การไถ่ถอนหน่วยลงทนุโดย Authorized Participants อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหน่วยลงทนุ 
10.  คําสั�งขายหน่วยลงทนุอาจถกูเลื�อน ระงับ หรือปฎิเสธโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ในบางสถานการณ์ เช่น NYSE Arca ถกูปิดนอกเหนือจากวนัหยดุปกติ หรือกรณี

เกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน ทําให้กระทบต่อการส่งมอบ หรือการประเมินราคาทองคําหรือการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
11.  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุจะไม่ได้รับสิทธิเทียบเท่ากบัผู้ ถือหุ้นบริษัท เช่น สิทธิคดัค้าน หรือถกูจํากดัสิทธิลงคะแนน เพื�อเลือกผู้บริหาร เป็นต้น 
12.  การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุทองคําอาจได้รับผลกระทบทางลบจากเครื�องมือทางการเงินอื�นๆ หรือวิธีการลงทนุอื�นๆ ในทองคํา เช่น หุ้นกู้  หุ้นสามญัของ

บริษัทผู้ผลิตทองคํา หรือบริษัทในอุตสาหกรรมทองคํา หรือเครื�องมือทางการเงินที�อ้างอิงทองคําหรือการลงทนุโดยตรงในทองคํา ซึ�งอาจทําให้ความน่าสนใจใน
การลงทนุผ่านกองทนุทองคําลดลง 

13.  การลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุทองคําอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการทําธุรกรรมการซื 6อขายทองคําของหน่วยงานราชการ เช่น ธนาคารกลาง หรือ
ตวัแทนภาครัฐ ที�ขายทองคําจํานวนมาก อันเนื�องจากความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองและสงัคม ทําให้ปริมาณทองคําในตลาด 
(อปุทาน) สงูขึ 6นมากกว่าปริมาณความต้องการ (อปุสงค์) เป็นผลให้ราคาทองคําปรับลดลง มลูค่าหน่วยลงทนุก็จะปรับลดลงเช่นกนั 

14.  ทองคําที�กองทุนหลกัถือครองอยู่ อาจสูญหาย ถกูทําให้เสียหาย ถกูขโมย หรือถูกจํากัดการนําไปใช้อนัเนื�องจากภัยทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย ซึ�งส่งผล
กระทบต่อกองทนุ 

15.  กองทนุอาจไม่ได้รับการชดเชยหรือไม่สามารถหาวิธีคงมลูค่ากองทนุให้เหมือนเดิม หากมีการสญูหาย ถกูขโมย หรือถูกทําลายแม้ในกรณีที�มีการทุจริตก็อาจจะ
นําทองคํากลบัมาได้ไม่เท่ากบัราคาทองคําในตลาด ณ เวลาที�พบว่ามีการทจุริต 

16.  หากทองคําของกองทนุที�เป็น Basket ไม่ได้มาตรฐาน “The London Good Delivery Standards” กองทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบหรือขาดทนุ 
17.  หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบธุรกรรมของผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อย (Subcustodian) ซึ�งเก็บรักษา

ทองคําชั�วคราว และดําเนินการขนส่งทองคํามายงัตู้นิรภยัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที�ลอนดอน หากผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อยรายใดมีข้อผิดพลาดในการดแูล
รักษาทองคําของกองทนุ อาจมีความเป็นไปได้ที�กองทนุจะได้รับความเสียหาย 

18.  ข้อจํากัดทางความสามารถของผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินในการดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อย ส่งผลให้ความ
เป็นไปได้ที�กองทนุอาจได้รับความเสียหายเพิ�มมากขึ 6นจากข้อบกพร่องในการดแูลรักษาทองคําของกองทนุโดยผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินรายย่อย 

19.  ทองคําซึ�งอยู่ในบญัชีที�ไม่จัดสรร (Unallocated gold account) ของกองทุน และทองคําที�ยงัไม่ได้จดัสรรของ Authorized Participant’s ไม่ได้แยกออกมาจาก
ทรัพย์สินของผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนั 6นหากผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินล้มละลาย ทรัพย์สินของผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินอาจไม่เพียงพอที�จะชดเชยให้กองทุน หรือ 
Authorized Participant’s นอกจากนั 6นกระบวนการประเมินมลูค่าทองคําที�ยงัไม่ได้จดัสรรในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าว อาจล่าช้าและมีต้นทนุเกิดขึ 6น 

20.  ผู้ดูแลผลประโยชน์จะใช้ข้อมูลที�ได้รับจากผู้ เก็บรักษาทรัพย์สินในการกําหนดตะกร้าหน่วยลงทุน (Basket) ของกองทุนอีทีเอฟทองคําต่างประเทศ ซึ�งจะมีการ
ยืนยนัหลงัจากผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ใช้ข้อมลูนั 6นแล้ว หากข้อมลูดงักล่าวนั 6นไม่ถกูต้อง อาจเป็นผลให้จํานวนทองคําในตะกร้าแตกต่างจากปริมาณทองคําที�ควร
จะเป็น 

21.  กองทุนมีภาระผูกพนัต่อ Marketing Agent และ Authorized Participants และบุคคลอื�นที�เกี�ยวข้องจากการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั 6งแรก หาก 
Sponsor ไม่สามารถทําตามเงื�อนไขตามที�กําหนดได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทนุหน่วยลงทนุ 

22.  การอ้างหรือเรียกร้องความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาที�เกี�ยวเนื�องกับกองทุน เช่น การออกแบบ โครงสร้าง และการดําเนินการของกองทุน อาจส่งผล
กระทบด้านลบต่อกองทนุ และการลงทนุในหน่วยลงทนุ เนื�องจากอาจเกิดค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และอาจต้องเลิกกองทนุ 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั 6น ในกรณีที�มีความแตกต่าง
หรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 



หน้า 18 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ 

ส่วนที$ 1: อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   
 2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 6นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 
 2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ�ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 
3. หน่วย CIS ในประเทศ ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.1 ของประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุ 
 ไม่เกิน 10% 

4. หน่วย CIS ต่างประเทศ ภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากวา่ 80% 
5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง

ดงันี 6 
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั 6งนี 6 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 
6. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 

6.1  เป็นตราสารหนี 6 ที�ผู้ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

6.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 6 
6.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มี

ลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี 6 
6.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
6.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
6.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

6.3  เสนอขายในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ 6นทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของตราสารที�ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรัพย์สินดงันี 6 
7.1  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6  

7.1.1  เป็นตราสารหนี 6 ที�ผู้ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 6นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั 6งขึ 6นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 6 

7.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

7.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
7.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องบคุคลดงันี 6 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ 6น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2  ธุรกรรมดงันี 6 ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1  reverse repo 
7.2.2  OTC derivatives 

7.3  หน่วย CIS ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.2 และข้อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที�จดทะเบียนซื 6อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจด
ทะเบียนซื 6อขายในกระดานซื 6อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือของตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 6อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื 6อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี 6 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที$ 2: อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี 6 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ 6าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน benchmark +10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี 6 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที$ 3: อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือคู่สญัญา 
ดงันี 6 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 6งขึ 6น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิwมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบ
อายกุองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการ
คงเหลือ < 6 เดือน ทั 6งนี 6 เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายุ
โครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี 6 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มีการ

รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุ
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 
4. securities lending ไม่เกิน 25% 
5. หน่วย CIS ในประเทศ ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.1 และ 1.2 ของประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 
ไม่เกิน 20% 

6. derivatives ดงันี 6  
 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 
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ส่วนที$ 4: อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit) 
 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี 6 ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนี 6ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี 6ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี 6สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั 6น 
ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั 6งนี 6 ในกรณีที�ผู้ออกตราสารมี
หนี 6สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี 6สนิทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี 6สินทางการเงิน
ตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี 6สินทางการเงินนั 6นจะต้องเป็นข้อมลูที�มีการเผยแพร่
เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี 6สินทางการเงินตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั 6งแรก
ของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ข้อนี 6ของผู้ออกรายนั 6นเป็นรายครั 6ง เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี 6โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี credit rating 
อยู่ในระดบัตํ�ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะลงทนุเพื�อ
กองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั 6ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี 6 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั 6งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS ต่างประเทศ 
ที�ออกหน่วยนั 6น             
-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 6 โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 6งขึ 6นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

ทั 6งนี 6 การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ข้อมูลเพิ$มเติม : 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื >อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1)  (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 

รายการที$เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
1 เม.ย. 62 –  
31 มี.ค. 63 

1 เม.ย. 63 –  
31 มี.ค. 64 

1 เม.ย. 64 –  
31 มี.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั >งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 1.9260 1.2174 1.2062 1.1694 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 0.9630 0.9630 0.9630 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 0.0749 0.0735 (3) 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ   ไม่เกิน 0.1070 0.0132 - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700  -  - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0058 0.0092 0.0138 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้        

 ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 1.1770 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั >งหมด ไม่เกิน 1.9260 1.2174 1.2062 1.1694 

ค่าใช้จ่ายในการซื >อขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง - - -  

ค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจากผู้ สั$ งซื >อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  
  

รายการที$เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง 
1 เม.ย. 62 –  
31 มี.ค. 63 

1 เม.ย. 63 –  
31 มี.ค. 64 

1 เม.ย. 64 –  
31 มี.ค. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์ที�เรียกเก็บจากผู้ทํารายการ 
เมื�อมีการสั�งซื 6อ ขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (เก็บเข้า
กองทนุ) (2) 

ไม่เกิน 0.75 0.15 0.15 0.15 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ  

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ  

ของ 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ : 

(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั�งซื 6อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดแล้ว 

(2)   เฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื 6อขายหลกัทรัพย์ จะเริ�มจัดเก็บจากผู้ ถือหน่วยทนัทีเมื�อมีการสั�งซื 6อ หรือสั�งขายคืน หรือสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอ
ขายครั 6งแรก กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี 6 โดยคํานวณจากมลูค่าหน่วยลงทนุ และนําเข้ากองทุน ทั 6งนี 6 อตัราค่าใช้จ่ายนี 6อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ หาก
บริษัทนายหน้าซื 6อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศมีการเปลี�ยนแปลง 

(3) ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0321 โดยมีผลตั 6งแต่วนัที� 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

 
 
 
 
 



หน้า 23 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2565 

PTR = 27.76% 
 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565    

    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  27,018,500.61 4.41 
     เงินฝากธนาคาร  

  

         TRIS  
  

             Rate A  7,310.04 0.00 
         FITCH-LONG  

  

             Rate BBB  10,857,077.92 1.77 
         FITCH_TH-LONG  

  

             Rate AAA  16,154,112.65 2.64 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  596,598,582.73 97.49 
     หน่วยลงทนุ  

  

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  596,598,582.73 97.49 
สัญญาซื >อขายล่วงหน้า  969.55 0.00 
     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  

  

         FITCH-LONG  
  

             Rate AA  969.55 0.00 
อื$นๆ  (11,649,052.92) (1.90) 
     ลกูหนี 6  2,243,664.33 0.37 
     เจ้าหนี 6  (13,236,000.55) (2.16) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (656,716.70) (0.11) 

    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    611,968,999.97 100.00 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื >อขายล่วงหน้า ณ 31 มีนาคม 2565 

       
ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 10,765,162.77 0.0002 1 เม.ย. 2565 969.55 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี >ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื�อถือสงูที�สดุ และมีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื�อถือสงูมาก และมีความเสี�ยงตํ�ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื�อถือสงู และมีความเสี�ยงตํ�า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ�ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี 6สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 6 โดยผู้ออกตราสารหนี 6ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 6ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี >ระยะสั >น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั 6งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 6ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั 6งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 6มีความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 6ระยะสั 6นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 6ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 6 โดยผู้ออกตราสารหนี 6ไม่สามารถชาระดอกเบี 6ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 6น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ >นสุด ณ วันที$ 31 มีนาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ$ม 

โครงการ 

(17 มีนาคม 2552) 

KF-GOLD 6.57% 6.57% 8.62% 19.44% 13.89% 6.59% 0.63% 3.67% 

ดชันีชี 6วดั (Benchmark)* 7.46% 7.46% 9.66% 22.21% 16.25% 8.60% 2.36% 5.30% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 16.59% 16.59% 14.09% 12.93% 14.67% 12.67% 13.58% 14.72% 

ความผนัผวนของดชันีชี 6วดั 17.90% 17.90% 15.87% 14.89% 16.18% 13.68% 14.82% 15.65% 
 

หมายเหตุ :   *   ดชันีชี 6วดั (Benchmark) คือ ดชันีราคาทองคําในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อ
เทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที�คํานวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 6 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 
 

กองทุนนี >เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -19.67% 

*กรณีกองทนุจดัตั 6งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ 6นนบัตั 6งแต่จดัตั 6งกองทนุ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  31 มีนาคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
 
 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี 6ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี 6มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี 6ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั 6น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั 6งนี 6  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

ข้อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565 
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ข้อมูลอื$นๆ 

1.  การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้บริการบุคคลอื$น (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที�มีมูลค่าเพื�อกองทุนจากบคุคลที�เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี 6   

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั 6นต้องเป็นทรัพย์สินที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั 6นบ่อยครั 6งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมี
ไว้ได้ของกองทนุนั 6นด้วย  

ทั 6งนี 6 กรณีที�บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที� 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที�ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับบญัชีของบคุคลที�อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั 6น นอกจากนี 6ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที�คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที�ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที� FATCA กําหนด หน้าที�ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื�อหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที�ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั 6นจะได้รับผลกระทบที�สําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั 6งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั 6งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั 6งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั 6งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื 6อคืนหน่วย
ลงทุน ที�เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ�งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื�อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั 6งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั 6งผู้
ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซื 6อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี 6  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื�อ ที�อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที�ได้รับ เป็นต้น) ที�มีอยู่ในบญัชีทั 6งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั 6นกบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั 6ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี�ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้อง (ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั 6งนี 6 เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  
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(3)  ดําเนินการอื�นใดเพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั 6งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ 6น
หากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี 6ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี 6แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสั�งซื 6อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั 6นได้ เพื�อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั 6งนี 6 ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ 6น หากมีการดําเนินการที�
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อหลีกเลี�ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที�กล่าวแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั 6น  

ทั 6งนี 6 ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

3.  การซื >อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ผู้ลงทุนที�ซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถซื 6อหน่วยลงทนุของกองทุนนี 6ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลงัการเสนอขายครั 6งแรก โดยติดต่อ
กบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทั 6งนี 6 การซื 6อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตัิที�แตกต่าง
ไปจากการซื 6อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที�ซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 

อนึ�ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะยกเลิกการให้บริการซื 6อขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ 6นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�งบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายและ/หรือผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั โดยบริษัทจดัการจะปิดประกาศไว้ในที�เปิดเผย ณ ที�ทําการของบริษัทจดัการ
และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วันที�เริ�มปิด
ประกาศดงักล่าว 

ข้อกําหนดเกี�ยวกบัการซื 6อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี 6 

3.1  มลูค่าขั 6นตํ�าของการสั�งซื 6อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั 6นตํ�าของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั 6นตํ�า และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ในบญัชีขั 6นตํ�า 

เนื�องจากการซื 6อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์  สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละ
กองทุน  การดําเนินการสับเปลี�ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั 6น การสั�งซื 6อขาย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีข้อกําหนดในเรื�องมลูค่าขั 6นตํ�าของการสั�งซื 6อหน่วยลงทนุ มลูค่าขั 6นตํ�าของการสั�งขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขั 6น
ตํ�าของการสั�งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั 6นตํ�า และจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั 6นตํ�า ซึ�งอาจแตกต่างจากการซื 6อขายหน่วย
ลงทนุเพียงอย่างเดียว  ผู้ลงทุนที�ซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักล่าวได้ ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทนุซึ�งจดัทําโดยบริษัทประกนัชีวิต 

3.2  การซื 6อหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต: 

ผู้ลงทุนสามารถซื 6อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที�บริษัทประกันชีวิต
กําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที�สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกันกับธนาคารที�บริษัทประกันชีวิตกําหนด 
ทั 6งนี 6 บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขั 6นตํ�าในการสั�งซื 6อหน่วยลงทนุ วนัและเวลาทําการในการสั�งซื 6อหน่วยลงทนุ วิธีการในการสั�งซื 6อ วิธีการชําระเงิน
เพิ�มเติม ตามที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที�ผู้ ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั�งซื 6อจะต้องอยู่
ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที�กําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสั�งซื 6อหน่วยลงทนุจะมีผลเมื�อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชําระ
เงินครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว 

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั�งซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคําสั�งซื 6อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที�ซื 6อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสั�งดงักล่าวอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที�บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกนั 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�
สั�งซื 6อหน่วยลงทุน  ทั 6งนี 6 บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยนัการสั�งซื 6อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื 6อดงักล่าว 

3.3  การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนที�ซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต โดยผู้ลงทนุที�ซื 6อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิตได้ตามจํานวนขั 6นตํ�าและเงื�อนไขที�
ระบใุนกรมธรรม์ ซึ�งอาจแตกต่างจากจํานวนขั 6นตํ�าที�กําหนดไว้สําหรับการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว 

การรับซื 6อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจําทุกเดือนเพื�อนําเงินค่าขายคืนมาชําระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ�งมูลค่าดังกล่าวอาจตํ�ากว่าที�ระบุไว้ในโครงการจัดการ  โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวและจัดส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั 6ง ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื�นที�
บริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ�มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกันชีวิตอาจกําหนดเงื�อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วนัและเวลาทําการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
เพิ�มเติมตามที�กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการ
รับซื 6อคืนหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการกําหนดในหนังสือชี 6ชวน และคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื�อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลกัฐานจากบริษัท
ประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต 
ตามจํานวนขั 6นตํ�าและเงื�อนไขที�ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�
สั�งขายคืนหน่วยลงทุน  ทั 6งนี 6 บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยนัการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งขายคืนดงักล่าว 

การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ�งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะ
ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถัดจากวนัที�คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและ
ราคาหน่วยลงทนุ ทั 6งนี 6 เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าที�ต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุที�
ได้รับจากบริษัทจัดการให้กบัผู้ลงทุนที�ซื 6อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ�งเป็นไปตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุ 

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตั 6งแต่วนัถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วย
ลงทุนดงักล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที�มีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการ
จดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องในต่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 

3.4  การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขั 6นตํ�า จํานวนเงินคงเหลือขั 6นตํ�า และเงื�อนไขที�ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคําสั�งตามแบบฟอร์มที�บริษัทประกันชีวิตกําหนด ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้เท่านั 6นโดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต 

การสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การที�บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ�ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื�อซื 6อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ�ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขาย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทนุเปิดต้นทาง ซึ�งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) เพื�อนําไปชําระค่าซื 6อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง 

ทั 6งนี 6 การดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี 6 

(1)  การสบัเปลี�ยนกองทนุ คือ การสบัเปลี�ยนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ�งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ�งหรือหลายกองทนุ 

(2)  การสบัเปลี�ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี�ยนกองทนุเป็นประจําตามคําสั�งที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีการขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้นทาง
กองทนุหนึ�งเพื�อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลายทางอีกกองทนุหนึ�งหรือหลายกองทนุตามเงื�อนไขที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงความประสงค์ 

(3)  การปรับสดัส่วนกองทุนอตัโนมตัิ คือ การสบัเปลี�ยนกองทุนโดยอตัโนมตัิทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการลงทุนเป็นไปตามที�ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้แสดงความประสงค์ 

บริษัทประกันชีวิตอาจระงบัการสบัเปลี�ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที�บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที�จํานวนที�ขายคืนหน่วยลงทนุต้นทางตํ�ากว่าจํานวนขั 6นตํ�าที�บริษัทประกันชีวิตกําหนดในการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุ 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการ นับแต่วนัที�ได้
ดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน สําหรับกรณีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และการปรับสดัส่วนการลงทุนอตัโนมตัิ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รายงานยืนยันการรับคําสั�งครั 6งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั 6ง แล้วแต่กรณี ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถาม
สถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

3.5  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

กรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งซื 6อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation 
note) ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภายใน 15 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ  ทั 6งนี 6 บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนั
การสั�งซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการนบัตั 6งแต่วนัถดัจากวนัที�สั�งซื 6อ
หรือขายคืนดงักล่าว 

3.6  สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนี 6เพียงอย่างเดียว  ดงัต่อไปนี 6 

(1)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี�ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใดทั 6งสิ 6น 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําเป็นหลกัประกนั 

(3)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐานะผู้ เอาประกนัในการยกเลิกการทํากรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภายใน 15 วนัหลงัจากวนัที�ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการขายหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการในส่วน
ของการลงทนุในหน่วยลงทนุตามราคาขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�งขายคืนและได้ทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุแล้ว 

(4)  สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี 6เพียงอย่างเดียว เนื�องจาก
บริษัทประกันชีวิตจะทําหน้าที�เป็นตวัแทนในการรวบรวมและนําส่งคําสั�งซื 6อและขายคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจัดการในนามของบริษัทประกนัชิวิต
โดยไม่เปิดเผยชื�อที�แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทนุอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจดัการโดยตรง เป็น
ต้น 

3.7  การจดัส่งรายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

(1)  การจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีของกองทนุ 

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดําเนินการจดัส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจําปีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หลงัจากที�ได้รับ
ข้อมลูหรือเอกสารดงักล่าวจากบริษัทจดัการ (ถ้ามี) 

(2)  รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั 6งนี 6 ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงิน
ดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอื�นที�บริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ�มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกิน
เดือนละ 1 ครั 6งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด ์ 
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Gold Fund  
 
1.3. ชื่อย่อ :  KF-GOLD  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อำยโุครงกำร) :  

 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมตน้ : 1,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

(1) บริษัทจดักำรจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหก้บักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ไดร้บักำรจดัสรรจำกหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจ 
(2) หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศรวมกันแลว้เกินกวำ่รอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหส้ำมำรถน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรเงินลงทนุในตำ่งประเทศใหก้บักองทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุที่กองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเป็นส ำคญั 
(3) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำท บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้
กองทนุหรือไม่ก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
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2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 500.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 500.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 50.00 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 50.00 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ข้อก าหนดส าหรับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแตล่ะ
กองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำย
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคนื จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้
ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำขอ้ก ำหนดดงักล่ำวได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งจดัท ำโดยบริษัทประกนัชีวิต 
  
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  
เพ่ือระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพ่ือโอกำสไดร้บัผลตอบแทนเทียบเคียงกบักำรลงทนุใน
ทองค ำ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ทรพัยส์ินทำงเลือก  
กำรลงทนุของนโยบำยกำรลงทนุในทรพัยส์ินทำงเลือก : 
- ทองค ำ 
รูปแบบกองทนุรวมทองค ำ (Gold Fund) :  กองทนุรวมทองค ำแบบทั่วไป  

3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : SPDR Gold Trust  
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : สวิตเซอรแ์ลนด ์(SWITZERLAND) 
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3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด ์มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั SPDR Gold Trust มุ่งหวงั
ใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมรำคำทองค ำ (Passive Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันีรำคำทองค ำในสกลุเงินดอลลำรส์หรฐั (LBMA Gold Price PM) สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุบริษัทจดักำรจะใชต้วัชีว้ดัตำมกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณ
ผลตอบแทน  

 
หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ ช่ือ SPDR Gold Trust ซึ่งจดัตัง้ขึน้ภำยใตก้ฎหมำยของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และจดัตัง้และจดักำรโดย World 
Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองคก์รที่ไม่แสวงหำก ำไร กองทนุดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยน์ิวยอรก์ ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร ์ซึ่งบริษัทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศสิงคโปร ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำว เป็นตลำดหลกัทรพัยข์องประเทศอ่ืนนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปรใ์นภำยหลงัก็ได ้โดย
ถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ โดยบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส ำคญั 
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2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ SPDR Gold Trust เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำสินทรพัย์
สทุธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำ
กว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 
 
3. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุหรือตำม
อตัรำส่วนทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด 
 
4. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในเงินฝำกและ/หรือตรำสำรหนีใ้นประเทศที่มีอำยไุม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรส ำรองเงินไวส้  ำหรบักำร
ด ำเนินงำน รอกำรลงทนุ หรือรกัษำสภำพคล่องของกองทนุ 
 
5. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) โดยให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่ลงทนุในตรำ
สำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 
 
6. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ SPDR Gold Trust ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือไม่ไดเ้นน้ควำมส ำคญัในกำรลงทนุในทองค ำตำมที่ก ำหนดไว ้เป็นตน้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะน ำเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศอื่นใดที่มีนโยบำยกำรลงทนุใกลเ้คียงกนั โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดย World Gold 
Trust Services, LLC หรือไม่ก็ได ้โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่
นอ้ยกว่ำ 15 วนั ก่อนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว 
 
7. เนื่องจำกในภำวะปกติ เงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถกูน ำไปลงทนุในกองทนุหลกั อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจดักำร
กองทนุ ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก หำกเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม ในอนัที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกองทนุและผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุ 
(2) มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
(3) ไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของ
โครงกำร 
 
8. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั 
 
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกั 

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย 
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อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
9. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดย
ไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถำนกำรณต์ลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหนว่ยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถำ้มี) 
 
10. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(10.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(10.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

ลักษณะส าคัญของกองทุน SPDR Gold Trust 

ช่ือกองทุน : SPDR Gold Trust 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน : 12 พฤศจิกำยน 2547 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยน์ิวยอรก์ 
ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และสิงคโปร ์

นโยบายการลงทุน : มีนโยบำยที่มุ่งเนน้ลงทนุในทองค ำแทง่ เพ่ือสรำ้งผลตอบแทนของกองทนุหลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำรจดักำรทัง้หมดของกองทนุใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนของ
รำคำทองค ำ 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์: The Bank of New York 

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน : HSBC Bank USA, N.A. 

Marketing Agent : State Street Global Market LLC 

Sponsor : World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุน้โดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองคก์ร
ที่ไม่แสวงหำก ำไร ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

รำยละเอียดเกี่ยวกบัลกัษณะพิเศษ 
 
เป็นกองทนุรวมทองค ำแบบทั่วไป (Simple Gold Fund) ทัง้นี ้ทองค ำแท่งที่กองทนุรวมลงทนุ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้ม ตอ้งเป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(ก) มีมำตรฐำนและผ่ำนกำรรบัรองจำกหน่วยงำนซึ่งเป็นที่ยอมรบัในอตุสำหกรรมผูค้ำ้ทองค ำในประเทศไทยหรือในระดบัสำกล ทั้งนี ้กำรรบัรองดงักล่ำว
อำจเป็นกำรรบัรองที่ทองค ำแท่งหรือ ที่ผูผ้ลติทองค ำแท่งก็ได ้ 
(ข) มีรำคำที่เปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยโดยหน่วยงำนซึ่งเป็นที่ยอมรบัในอตุสำหกรรมผูค้ำ้ทองค ำในประเทศไทยหรือในระดบัสำกล 
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•  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  
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 เป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 
  
•  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 ้ 
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกตำ่งประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 
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. 
ที่ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต เวน้แต่ หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทนุเป็นกำรเฉพำะ
ดงัต่อไปนี ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัทจดักำร
จะลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย 
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อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย CIS ต่ำงประเทศ  โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่ 80% 

 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรพัยส์ินดงันี ้

1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่
กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสทิธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำม
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผู้
ออกตรำสำรได ้

1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 
12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุมีนโยบำยลงทนุซึ่งจะส่งผลใหมี้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมขอ้นีจ้ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- หกับญัชี 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
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7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ  ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำร
ขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำ
กว่ำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนทัง้หมด 
  
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ:  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำ
ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรที่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืนโดยมลูค่ำหน่วยลงทนุและ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
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บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็น
เกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้มใหบ้ริกำร
ได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
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ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ  
 
ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำย 
ภำยในเวลำ 13.00 น. และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหเ้พ่ิมมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิด
ประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวไว้ในหนงัสือชีช้วน
ส่วนสรุปฯ หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
วนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัท
จดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงิน
ฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 3 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย ทัง้นี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ซึ่งจะไม่เกินภำยใน 5 วนัท ำกำร 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ในกำรรบัค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไว้
ไม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่
อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 3 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย ทัง้นี ้อำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได ้ซึ่งจะไม่เกินภำยใน 5 วนัท ำกำร โดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนนุอ่ืน ซึ่ง
สำมำรถรบัไดภ้ำยใน 3 วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำย ทัง้นี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ซึ่งจะไม่เกินภำยใน 5 วนัท ำกำร โดยบริษัทจดักำร
จะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ข้อก าหนดส าหรับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชวีิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ำ่และเง่ือนไขที่
ระบใุนกรมธรรม ์ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว 
 
(1) กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจส่งค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินค่ำขำยคืนมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่ำดงักล่ำวอำจต ำ่กว่ำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใชจ้่ำย



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด ์                                                                                        10/05/2022  Page 13 

ดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ้่ำยล่ำสดุไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทประกนัชีวติจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุน 
เพ่ิมเติมตำมที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำร
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษัท
ประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุ สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุโดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต 
ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ 
 
(2) กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวติภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวติมีหนำ้ทีต่อ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุที่
ไดร้บัจำกบริษทัจดักำรใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุซึ่งเป็นไปตำมที่บรษิัทประกันชวีิตก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุ 
 
ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
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(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุ
เปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรกองทนุรวมพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูตอ้ง
นัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. ในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 10.1. (1) หรือ 10.1. (2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่กรณีขอ้ 
10.1. (2) บริษัทจดักำรอำจขอผ่อนผนัระยะเวลำจำกส ำนกังำนได ้ 
 
(2) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม
เห็นชอบตำมขอ้ 10.1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 10.1. (2) จำกผูด้แูลผลประโยชน์
ใหส้  ำนกังำนทรำบโดยพลนั ทัง้นี ้บรษิทัจดักำรกองทนุรวมอำจมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรดงักล่ำวแทนก็ได้  
 
(4) ในกรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนแลว้จึงช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือ
หนว่ยลงทนุทีส่ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งให้
กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของบริษทั
จดักำร และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
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(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจัดกำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำรรำย
เดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน 
หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บรษิทัจดักำรจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ 
ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำม
ขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนั
รำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไวแ้ล้วใหท้รำบถึง
กำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำว
หรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษทัจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
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(ก) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
(ข) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้  
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนกบั
หรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้  
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหนว่ยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบรษิัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

11.7 บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชวีิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั   
 
11.8 บริษัทประกนัชีวิตอำจระงบักำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บรษิัทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชน์
หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตน้ทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่ริษัทประกนัชีวติก ำหนดในกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
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14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.9260 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิม่เติม :  
บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถิตแิละขอ้มลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรอืประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
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15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ1.1770ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพือ่กำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษำ ป้องกนัผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและตำ่งประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้ 
 
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยหรือไม่ก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้ โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้
 
(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกิน
รอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน 
(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยดงักลำ่ว บริษทัจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทันที หรือ
ทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 
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ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :ไม่มี  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ 
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์: 
 
(1) เม่ือมีกำรสั่งซือ้ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกหรือสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
(2) เม่ือมีกำรสั่งขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้รำยละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัคำ่ใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักลำ่วขำ้งตน้ ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “อ่ืนๆ ระบ”ุ ขอ้ย่อย (จ) ซึ่งอยู่
ตอนทำ้ยของขอ้ 15.3. นี ้ 
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) :  
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15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหนว่ย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำก ำหนด  
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(จ) ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำร เม่ือมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 
กองทนุจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้โดยค ำนวณจำกมลูค่ำหนว่ยลงทนุ และน ำเขำ้กองทนุ ทัง้นี ้อตัรำค่ำใชจ้่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกบรษิัท
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดดงักล่ำวในขอ้ 15.2 ยงัไม่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดท ำนองเดียวกนั  
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกั
ดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 
ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนทีจ่่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดยีวในวนัที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพรข่อ้มลูไว้
บนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร เป็นตน้  
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15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
 
15.5.2  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแลว้วำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดยเทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัท
จดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลูเกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของ
ตรำสำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยผำ่นระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสู่สำธำรณชนและ
สำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนนิกำรขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนก์่อนทกุครัง้ 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุวนัท ำกำร 
จะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 
 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
2. วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะ
ครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป 
  
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3 และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง และภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำก
ขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุหก้องทนุ
ไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และ
รำคำหน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวันที่
บริษัทจดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิฯ  
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
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(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 1 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทได ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพร์ำยวนั เป็นตน้  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
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17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ :  

รำยละเอียดเพิม่เติม (ผูส้อบบญัชี) :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 31  เดือน มีนำคม 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 31 มีนำคม 2553  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำรกองทนุ
รวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได ้ทัง้นี ้
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หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบรษิัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลงนำม
ในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตั้งโดยชอบ ใหถ้ือ
ว่ำผกูพนัผูถ้ือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดักำร
กองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 
 
1.1 ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้
 
1.3 แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ทีป่รกึษำกำรลงทนุ ที่
ปรกึษำกองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร 
 
1.4 รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
1.5 ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
 
1.6 จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
1.8 สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงักล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
1.9 ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลด ์                                                                                        10/05/2022  Page 27 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษิทัจดักำร 
 
บริษัทจดักำรมีหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 
 
2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
 
2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.1.3 แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดักำร" 
 
2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม" 
 
2.1.6 จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร" 
 
2.2 กำรบริหำรกองทนุ 
 
2.2.1 จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสุดใหแ้กผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2 จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
2.2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์
 
2.2.4 จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 
 
2.2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหนำ่ย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย์ 
 
2.2.6 จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 
 
2.2.7 เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8 ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 
 
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่  ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 
 
2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
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2.2.11 จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ 
 
2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
 
2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏบิตัิทำงกำรบญัชวี่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนนิธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทนุตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  
 
2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
 
2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
 
2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6 จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัย์หรือทรพัยส์ินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บรษิัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้
 
2.3.7 ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัช ี
 
2.3.8 ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 
 
2.4 กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
2.4.1 จดัใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้
 
2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.4.3 ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 
 
2.4.4 จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
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2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แลว้แต่กรณี 
 
2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 
 
2.5.1 จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.5.2 แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพัน
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้ 
 
2.5.3 แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 
 
2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
 
2.6.1 ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือ
ว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก  
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316 

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำรขอ้ "ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตั้ง
ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และ
หรือบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(2) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์ำ่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรพัยด์งักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรโดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร  
 
(4) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื้อ
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชน์
ไดร้บัข่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 
 
(5) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทุน
เพ่ือประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บริษทัจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชแีละรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้ 
 
ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน
ตำมปกติท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(9) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสั่งซือ้ หรือ
ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน แลว้แต่กรณีตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจง้กำรเลื่อนก ำหนด
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเรื่องก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร 
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(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำวแลว้แตก่รณี  
 
(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) ดแูลใหบ้ริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจดักำรภำยใตม้ำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเครง่ครดั หำกบริษัทจดักำรมิได้
ปฏิบตัิตำมใหแ้จง้บริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
หนำ้ที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(13) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค 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  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทุนกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิหนำ้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้ 
 
ก) รบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัชำ้  
 
(16) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์อง
โครงกำรจดักำร  
 
(17) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
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ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(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 ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหนำ้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะ รบัหนำ้ที่ดงักลำ่ว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษทัจดักำรทรำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดักำร
แจง้กำรแกไ้ขดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2128-2316 
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และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอ่ืนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-
5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุ
รวม  
 
หมายเหตุ: 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่
เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุทีป่ฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ก่อนแลว้ 
  
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผูส้นบัสนนุตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใชบ้ริกำรกองทนุกบับรษิัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่
บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
  
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร หวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ”  
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(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 ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้  
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบั
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว  
 
13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 
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สิทธิประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี  ้
 
(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
 
(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุกบับรษิัทจดักำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้ 
 
(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กว่ำไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 14 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้ ขำยคนื หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือ
ติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดย
ถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กทรอนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได  ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงัหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
ข้อก าหนดส าหรับกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
 
กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักลำ่ว 
  
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัท ำ
รำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มูลที่บนัทึก
ไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงัหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร 
 
14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บั
กำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่งไดร้บักำรปรบัปรุง
รำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง 
 
14.2.4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดเ้ฉพำะในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุรอ้งขอเพ่ือน ำไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
  
ก) ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดท้ี่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ข) ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพรอ้มช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร เร่ือง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ” ในกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหนว่ยลงทนุในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรบัจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ จะมีขอ้ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึ่งจะระบชุื่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุหรือใชเ้ครื่องจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะอนญุำตใหท้ ำได้  
 
จ) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เขำ้ระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จึงจะท ำใหก้ำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได ้

บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือเม่ือ
ปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
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การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีทีมี่พฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าตราสารทีล่งทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของ
กองทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็น 
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำก
ทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บรษิัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำ
สำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อำจก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดก้็ได ้
หรือเม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล 

2. กำรแจง้ต่อส ำนกังำน ขอ้มลู: ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัทีบ่ริษัท
จดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

3. กำรจดัใหมี้ขอ้มลู จดัใหมี้ขอ้มลูตำม 2. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหนว่ยของกองทนุ ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรแจง้
ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล และกำร
จ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ 

 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดมี้กำรก ำหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุไดเ้ม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั  
 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี  ้ 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทนุจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย เช่น ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน และค่ำใชจ้่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้  
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้ 
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดว้่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเครำะหท์ีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
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ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุ  
  

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจง้ขอ้มลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมำ 

ขอ้มลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง วนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน พรอ้มทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่ไดร้บัโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยเกี่ยวกบัทรพัยส์ินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2. เปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดแ้จง้ส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัใหมี้รำยละเอียดตำม 1. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แลว้ ใหบ้รษิัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินนัน้มำว่ำ
กองทนุไดร้บัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนซึ่งผูล้งทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดไดท้ี่
ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยใหร้ะบไุวใ้นกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัมำจำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืน 

เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรตอ้งไม่น ำ
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน และเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดย
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุไดบ้ริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุไดบ้ริษัทจดักำร ตอ้ง
จ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชนข์อง
ผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำวก็ได ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยส์ิน
ของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำก
กำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วยภำยใน 45 วนั 6.1 ใหบ้ริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
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นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

ทรพัยส์ินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แลว้แต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 

6.2 ใหแ้จง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้

หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนจนครบถว้น
แลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีน้ัน้ไม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเม่ือไดร้ะบรุำยละเอียดไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้  

6.4 ส ำหรบักองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
ดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้รษิัทจดักำรปฏิบตัิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

 
กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
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19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่นที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้ับมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
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ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้
 
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
 
22.1.2 เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษทัจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดักำร กระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน  
 
22.1.3 เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว   
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
ผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
 
22.2.1 ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 
 
22.2.2 แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลกิกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได้  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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22.2.3 จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำ
ไดเ้พ่ือช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรพัยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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��������	
�����������������ก���������� 
 

 

 

�������	�ก��������ก��ก����� ก������ ���ก�� (����������ก���)  ������������ !	"������#�$�%$&�
'�����%��&�(&� �) ���)&��"�*��)+!����+��$��"�ก�����,���ก�����ก������& -	�& -	)���������ก��
��������&.���� !	���ก	.�&/!ก0���(��/�&� � .,12�,�3� � .���"��+!��#4����(�5+�� -	)� .������ !	��4(&�0���
-���"����)���(�5 

 
 
 
 
 

 
 

+!� �������	��� 6666666666666 
(�����&����7�8 �� &��	ก�) 

1�)9��,���������4:;����<��9��ก�� 
 

 
 


