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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ประเภทโครงการ :  กองทนุรวมเพื�อการออมซึ�งเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ เพื�อผู้ลงทนุทั�วไป ประเภทรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทนุ :  

1.  กองทุนจะลงทุนในหุ้นที�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตราสารทุน หรือสัญญาซื %อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ที�อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น รวมถึงหุ้นที�อยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื %อขายในตลาด
หลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยจะเน้นลงทนุในหุ้นที�มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดี โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

2.  กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี %ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี %ที�ไม่ได้รับการจัดอนัดบั
ความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวรวมกนัไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทนุในตราสาร
ทนุของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารที�มีสญัญาซื %อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

3.  กองทนุอาจจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ในสดัส่วนโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื�นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในทอดแรก และกองทุนรวมอื�นนั %นอาจ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด 

4.  กองทุนอาจจะเข้าทําสญัญาซื %อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ %นอยู่กับดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ เช่น การทําสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกบัราคาตราสาร/อตัราดอกเบี %ย และ/หรือสญัญาฟิวเจอร์ เป็นต้น  

5.  ส่วนที�เหลืออาจจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้ลงทนุได้ 

6.  ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี %รวมด้วย ทั %งนี % โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที�จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม   

(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(3)  ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเพื�อรอการลงทุน ทั %งนี % ต้องไม่เกิน
กว่า 10 วนัทําการ 

 
ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

-  โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ %นของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั %งนี % กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

-  โอกาสที�จะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน ซึ�งกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยจะจ่ายได้เมื�อกองทุนมีกําไรสะสมและจะต้องไม่
ทําให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผลนั %น ทั %งนี % การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครั %ง 
จะเลือกจ่ายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี %  

(1)  จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี %ยรับที�ได้รับจากทรัพย์สินของกองทนุ  

(2)  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสะสมดงักล่าว หรือกําไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีที�จะจ่ายเงินปันผลนั %น แล้วแต่จํานวน
ใดจะตํ�ากว่า 

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที�ใช้พิจารณาดงักล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบญัชีที�จะ
จ่ายเงินปันผลน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วย 
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 

 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 

 กองทนุรวมนี %มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุ เท่าใด 

- 1,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 100 ล้านหน่วย) 

 กองทนุรวมนี %เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที�สามารถลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาว และยอมรับความผนัผวนในระยะสั %น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได้ 
เพื�อโอกาสได้รับผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว และยอมรับผลขาดทนุได้บางส่วน 

- ผู้ลงทนุต้องมีระยะเวลาการลงทนุในกองทนุนี %โดยให้เป็นไปตามเงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด เพื�อจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทนุในกองทนุ
รวมเพื�อการออมอย่างถกูต้อง 

 ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 

- เนื�องจากกองทนุนี %จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในตราสารทนุ เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี % 

(1) การเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้นที�กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) การเปลี�ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรม ปัจจยัทางการเมือง หรือปริมาณการซื %อขายหุ้น 

(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี %ย 

 กองทนุรวมนี %เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 กองทนุรวมนี %มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

- วนัที�สิ %นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 31 มีนาคม ของทกุปี 

2. ข้อกําหนดในการซื 2อขายและโอนหน่วยลงทุน 

 กองทนุรวมนี %มีวิธีการขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั�งซื %อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจัดการ เพื�อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื %อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยผู้สั�งซื %อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั %งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี % 

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

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

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั %งแต่ 2 คนขึ %นไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านั %น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที�มีชื�อแรกในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทั %งนี % จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 

  



หน้า 3 

                      - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื�อการออม - ***              บริษัทหลกัทรัพย:จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแตล่ะราย 

(1.2) มูลค่าขั 2นตํ$าของการสั$งซื 2อหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั %นตํ�าของการสั�งซื %อในแต่ละครั %ง 500 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื %อหน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วย
ลงทนุซึ�งเท่ากบัมลูค่าหน่วยลงทนุ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สั�งซื %อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที� .............. ซึ�งมี
ราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.10 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 990.1000 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.10) เป็นต้น 

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื %อหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการซื 2อขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด 

(1.4)  ช่องทางการสั$งซื 2อและการชําระเงินค่าสั$งซื 2อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั$งซื 2อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ สั�งซื %ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้ สั�งซื %อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื %อหน่วยลงทุน 
กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื�อการออม” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซื %อ
หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี %แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยโูอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย
ธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย ธนาคารออมสิน 
บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

 กรณีสั$งซื 2อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืน
หน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื %อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งซื %อหน่วยลงทนุ
ผ่านช่องทางนี %ได้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื %อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื %อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณีที�เงิน
ในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื %อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั�งซื %อหน่วยลงทนุนั %น โดยผู้สั�งซื %อสามารถใช้บริการสั�งซื %อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื 2อหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�มีการสั�งซื %อหน่วยลงทนุมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื %อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที�ได้มีการบนัทึกรายการซื %อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั %งนี % บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั %งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื %อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี %ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื %อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุที�ผู้สั�งซื %อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  

บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื�อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั %งแก่ผู้สั�งซื %อหน่วยลงทุนที�ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที�สั�งซื %อหน่วยลงทนุ 

(2) วิธีการรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน  

(2.1) มูลค่าขั 2นตํ$าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั %นตํ�า 
อย่างไรก็ดี เนื�องจากกองทุนนี %เป็นกองทุนรวมเพื�อการออม ทุกครั %งที�มีการขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์ 
และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด 

(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวันทาํการซื 2อขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด   

(2.3)  ช่องทางการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุนอื$น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั %ง
ระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�ต้องการขายคืน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุที�ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 
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เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งขายคืน
นั %นได้เสร็จสิ %นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั %งสิ %น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื %อคืนภายในวนัทําการถัดจากวนัที�
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื %อคืนหน่วยลงทุนของสิ %นวนัทําการซื %อขายหน่วยลงทุนนั %น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื %อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับคําสั�งขายคืนเป็นจํานวนเงินบาทเป็นการชั�วคราวหรือถาวร ในกรณีที�ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที�
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที�จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง ทั %งนี % ผู้ ถือหน่วยลงทุนยงัคงสามารถสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนหน่วยได้ตามปกติ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื 2อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื %อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี %ได้ โดยผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยดุทําการ
ซื %อขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที�บริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา กําหนดไว้  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื %อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทํา
การซื %อขายนั %น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื %อคืนหน่วยลงทุนของสิ %นวันทําการซื %อขายหน่วยลงทุนนั %น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื %อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั�งขาย
คืนหน่วยลงทนุภายหลงัเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื %อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทั %งนี % บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั %น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั %น  

นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื %อคืนภายใน 2 วนัทําการภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่รับคําสั�งขายคืนเป็นจํานวนเงินบาทเป็นการชั�วคราวหรือถาวร ในกรณีที�ระบบงานขัดข้องหรือในกรณีที�
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที�จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอื�นใดเพื�อประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศ
ไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง ทั %งนี % ผู้ ถือหน่วยลงทุนยงัคงสามารถสั�งขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นจํานวนหน่วยได้ตามปกติ  
เงื$อนไขการใช้บริการ  

1)  ในการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั�งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั %นตอนการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั %งนี % ผู้สั�งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที�ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั�งขายคืนแล้ว  

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

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที�พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั %น บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที�ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที�สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะหยุดระบบงานเป็นการชั�วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที�เกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื�นใดที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขกรณี
ดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน pq วนันบัตั %งแต่วนัถดัจากวนัที�เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

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

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื$นๆ ที$จะมีขึ 2นในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุอื�นใดที�จะมีขึ %นใน
อนาคต ซึ�งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื�ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัทํา
การ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการก่อนวนัเริ�มให้บริการ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั %งสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง  
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(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี % 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี % ถ้าหากบริษัทจดัการไม่
สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที�ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั�งจ่ายผู้ ถือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น 
การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั�งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งบริษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั %งนี % ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ %น
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุอื�น  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุอื�น ซึ�งสามารถรับได้ ทั %งนี % ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ %นเงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)   วิธีการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” 
ซึ�งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของ
กองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั 2นตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

กรณีกองทุนนี %เป็นกองทุนต้นทาง: ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรือจํานวน
หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขั %นตํ�า 

กรณีกองทุนนี %เป็นกองทุนปลายทาง: ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั %นตํ�าในการซื %อหน่วยลงทุนตามที�ระบุในหวัข้อ  
“การสั�งซื %อหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี$ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั %งระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยน เมื�อ
เจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมัครการใช้บริการซื %อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี %ได้  
ในกรณีที�กองทนุนี %เป็นกองทนุต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยดุทําการ
ซื %อขายหน่วยลงทนุ ทั %งนี % บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการสบัเปลี�ยนใด เป็น
การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลี�ยนนั %น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งสบัเปลี�ยนนั %นได้เสร็จสิ %นสมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั %งสิ %น ทั %งนี % บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื�อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ %นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมลูเวลาการทํารายการของผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานที�ปรากฎอยู่ที�บริษัทจัดการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั %น 
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(3.4)  ราคาขายและรับซื 2อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี %เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื %อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(1)  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทุน จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื %อคืนของ
วนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื %อขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมอื�นใด (ถ้ามี)  

(2)  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที�กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการซื %อขายหลกัทรัพย์หรือ
ค่าธรรมเนียมอื�นใด (ถ้ามี) 

(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึ %นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั %งแรก เป็นการชั�วคราวและ/หรือ
ถาวรในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สงูสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื�อเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอืุ�นใดตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั %งนี % บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(3)  เนื�องจากกองทุนนี %เป็นกองทุนรวมเพื�อการออม ทุกครั %งที�มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและ
ผลประโยชน์ และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุกําหนด  

 กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุหรือไม่รับซื %อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั�งซื %อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี %  

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

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

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

(2.2)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที�ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั�งซื %อ
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  

3.  ในกรณีที�บริษัทจดัการได้จําหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทนุที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ
การสั�งซื %อหน่วยลงทนุ ตั %งแต่วนัทําการซื %อขายถดัจากวนัที�จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที�จะ
ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครั %งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง  

 กองทุนรวมนี %มีข้อกําหนดเกี�ยวกับการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื %อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื %อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 

การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ�งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี %  
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที�เข้าเหตุดงัต่อไปนี % โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

แล้ว  
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตทุี�ทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�ลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื %อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจาก

ราคารับซื %อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั %งแต่หนึ�งสตางค์ขึ %นไปและคิดเป็นอตัราตั %งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื %อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี %  
(1)  เลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั %น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

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

(4)  ในระหว่างการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรับซื %อคืนหน่วยลงทุน
นั %น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที�ส่งคําสั�งขายคืนก่อนหลงั 

การหยุดรับคําสั$งซื 2อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

การหยดุรับคําสั�งซื %อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั�งซื %อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

 กองทนุรวมนี %กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 

- ผู้ลงทนุไม่สามารถนําหน่วยลงทนุของกองทนุไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรือนําไปเป็นประกนั 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 

- ท่านสามารถตดิตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

 กองทนุรวมนี %มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนี %จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั %น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี %อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   

- กองทนุนี %มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั %งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

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

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

 กองทุนรวมนี %มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 หรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์   - ธนาคารซิตี %แบงก์ โทรศพัท์ 0-2232-2345 

- กองทนุรวมนี %มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี % และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง 
อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  

- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลําเนา เพื�อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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4.  บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ  

-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี % 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิzไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

- จํานวนกองทนุรวมทั %งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 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 %ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ %าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี % 
 (7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื %อขายหลกัทรัพย์ 
 (8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี %  
 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี %  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิzพงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายชศูกัดิz อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิz  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (22) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
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  รายชื�อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั %งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

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 สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (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) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิzพงษ์ - 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 สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน (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 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี % จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซ่า จํากดั 0-2660-5000 
19 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 2อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

21 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
24 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
25 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
26 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
27 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
28 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
29 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
32 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื %อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
33 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
35 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื %อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
36 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื %อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
37 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื %อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
38 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
39 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
40 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
41 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื %อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
42 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
43 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื %อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
45 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 
46 ธนาคารซิตี %แบงก์ 02-788-2000 

 

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ทีอยู่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
นางสาว กมลเมตต์  กฤตยาเกียรณ์     
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิ .มสกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  
233/25 ชั .นที6 27 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 5  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 23<23 
โทรศพัท์ 3-?@7A-33B3 โทรสาร 3-?@7A-33?3 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารซิตี %แบงก์ โทรศพัท์ 0-2232-2345 
ทั %งนี % นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั %งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

 

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 2 

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี %ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสียง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงที�เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารอนัเนื�องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั %งความสามารถในการทํา
กําไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของผู้ออกตราสาร ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื %อขายของตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์ที�ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื�อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้อมูลข่าวสารที�เกี�ยวข้องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสมํ�าเสมอ หากมีการเปลี�ยนแปลงผลการดําเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อย่างเหมาะสม 
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี 2ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากการที�บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี %ยได้ตามที�กําหนดหรือชําระไม่ครบตามจํานวนที�ได้สญัญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดขึ %น จะส่งผลให้ตราสารที�ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนี %ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจํา
สมํ�าเสมอ หากมีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ %นอยู่กับแนวโน้มของอตัราดอกเบี %ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื %นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื %อขายหุ้น เป็นต้น ซึ�งส่งผลให้ราคาหุ้นที�กองทนุได้ลงทนุไว้อาจเพิ�มขึ %นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลกัทรัพย์โดยมีสดัส่วนการลงทุนที�เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุ 
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เนื�องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจบุนัซึ�งเป็นตลาดที�กําลงัพฒันา หุ้นต่างๆ ที�กองทนุลงทนุอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื %อขายเปลี�ยนมือ
ของตราสารมีจํานวนครั %งและปริมาณน้อย ซึ�งอาจขายตราสารไม่ได้ในช่วงเวลาที�ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที�คาดหวงัเอาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรัพย์ที�มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื�อให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั %งนี % แนวทางการบริหารความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ %นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  
5. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื 2อขายล่วงหน้าในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk):  

ความเสี�ยงจากการที�ราคาหลกัทรัพย์ที�ตราสารอนุพนัธ์อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื�อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที�คาดการณ์ไว้ ทําให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุนเนื�องจากได้
ดํารงสถานเปิดรับความเสี�ยง (Exposure) จากการพิจารณาการลงทนุในตราสารอนุพนัธ์ และความเสี�ยงจากการที�ตราสารอนพุนัธ์บางประเภทมีความเสี�ยงมากกว่า
การลงทุนตามปกติในหลกัทรัพย์อ้างอิง ดงันั %น หากการพิจารณาลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ทําให้ค่าความเสี�ยงสทุธิ (Net Exposure) ของพอร์ตการลงทุนเพี�มขึ %น ก็จะ
ทําให้ผลตอบแทนของกองทนุมีความผนัผวนมากขึ %นได้ ทั %งนี % กองทนุอาจมีการลงทนุในสญัญาซื %อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ ซึ�งอาจพิจารณาได้ทั %งการลงทนุเพื�อป้องกนัความเสี�ยง และเพื�อหวงัผลตอบแทน  ในกรณีการลงทนุเพื�อป้องกันความเสี�ยง หาก
คาดการณ์ผิด อาจจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนได้ และในกรณีการลงทุนเพื�อหวังผลตอบแทน อาจมีความเสี�ยงเกี�ยวกับความผันผวนของมูลค่า
สินทรัพย์อ้างอิงที�เปลี�ยนแปลงไปในทิศทางที�ทําให้มูลค่าของสญัญาฟิวเจอร์มีผลขาดทนุ เช่น กองทุนเข้าไปทําสญัญาฟิวเจอร์โดยซื %อ SET50 Index Futures ที� 950 
จุด ถ้าครบกําหนดสญัญา SET50 index Futures อยู่ที� 940 จุด กองทุนรวมจะขาดทุน 10,000 บาท แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า SET50 index Futures อยู่ที� 955 จุด 
กองทนุรวมจะมีกําไร 5,000 บาท เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
การลงทุนในสญัญาซื %อขายล่วงหน้าจะอยู่ภายใต้ที�ประชุมของคณะกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee: IC) อย่างใกล้ชิด ซึ�งมีการประชุมทุกสัปดาห์ 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานสถานะการลงทนุของสญัญาซื %อขายล่วงหน้าทุกวนัทําการ โดยรายงานถกูส่งให้กบัผู้บริหาร ผู้จดัการกองทนุ และผู้ กํากบัและดแูลการ
ปฏิบตัิงาน ทั %งนี % รายงานดงักล่าวถูกจัดทําโดยฝ่ายวิจัยซึ�งเป็นอิสระจากฝ่ายการลงทุน ซึ�งจะใช้ VaR Beta หรือ Tracking Error เป็นเครื�องมือที�ใช้ประกอบในการ
จดัทํารายงาน โดยขึ %นอยู่กบัประเภทของกองทนุ 
6. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื 2อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื %อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที�กระทํานอกศูนย์สัญญาซื %อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากบัสถาบนัการเงินที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 4 อนัดบัแรก หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซื %อ
ขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื$อการออม 

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

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. หน่วย CIS ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง
ดงันี % 
3.1   มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2   เป็นธนาคารออมสิน ทั %งนี % เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี % 
4.1  เป็นตราสารหนี % ตราสารกึ�งหนี %กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื %อขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู ที�ผู้

ออกจดัตั %งขึ %นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาต
ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

4.2   เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี % 
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี % < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มี

ลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี % 
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
4.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3   เสนอขายในประเทศไทย  
4.4   มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5   ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี % > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ %นทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

5. ทรัพย์สินดงันี % 
5.1  ตราสารทนุที�จดทะเบียนซื %อขายในกระดานซื %อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET 

(แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที�ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการ
เพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื %อขายใน SET) 

5.2  ตราสารทนุที�ออกโดยบริษทัที�จดัตั %งขึ %นตามกฎหมายไทย ซึ�งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซื %อขายใน
กระดานซื %อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที�อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื %อขายใน SET) 

5.3  หุ้นที�อยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื %อขายตาม 5.1 
5.4   ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี %  

5.4.1  เป็นตราสาร Basel III 
5.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.4.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี % 

5.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET  
5.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี % แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ %าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.4.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี % < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ 
และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.4.3.1 หรือ 5.4.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องบคุคลดงันี % 
5.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

5.4.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี % > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ %น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.5 DW ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.6 ธุรกรรมดงันี % ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.6.1  reverse repo 
5.6.2  OTC derivatives 

5.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี % 
5.7.1  จดทะเบียนซื %อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื %อขายในกระดานซื %อ

ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื %อ
ขายใน SET) 

5.7.2   เป็นหน่วยของกองทนุที�ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื %นฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที�
สํานกังานกําหนด 

5.8  หน่วย private equity ที�จดทะเบียนซื %อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อจดทะเบียนซื %อขายใน
กระดานซื %อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ที�อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

5.9  หน่วย CIS ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที�จดทะเบียนซื %อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจด
ทะเบียนซื %อขายในกระดานซื %อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที�อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการ
เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื %อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

6. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที�มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พื %นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที�
สํานกังานกําหนด และมีลกัษณะตาม 5.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

7. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ:  สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี % 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 % แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ %าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ:  สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี % ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit  
 1.  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
 2.  derivatives on organized exchange 
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ส่วนที$ 3: อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี % 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั %งขึ %น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธิzมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบักองทนุรวมที�อายกุองทนุคงเหลือ  
< 6 เดือน ทั %งนี % เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี  

2. ทรัพย์สินดงันี % 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้ดําเนินการให้

มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้
กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  ตราสารที�มีสญัญาซื %อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที�มีสญัญาซื %อขายล่วงหน้า
แฝงซึ�งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสาร
หนี %ที�ออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี % 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. total SIP ซึ�งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี % ตราสารกึ�งหนี %กึ�งทนุ ศกุกู 
หรือตราสาร Basel III ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี % 
5.1  มีลกัษณะตาม 5.4.3 และ 5.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6. derivatives ดงันี %  

6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 

6.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มิใช่เพื�อการลดความเสี�ยง (non-hedging) global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 
จํากดั net exposure ที�เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 
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ส่วนที$ 4: อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit) 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั ต้องมีจํานวนหุ้นของบริษัท
รวมกนั < ��% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั %งหมดของบริษัทนั %น 

2. ตราสารหนี % ตราสารกึ�งหนี %กึ�งทนุ ตราสาร Basel III 
และศกุกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนี %ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี %ภาครัฐต่างประเทศ) 

2.1   ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี %สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั %น 
ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั %งนี % ในกรณีที�ผู้ออกตราสารมี
หนี %สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี %สนิทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี %สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี %สินทางการเงินนั %นจะต้องเป็นข้อมลูที�มีการเผยแพร่เป็นการ
ทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี %สินทางการเงินตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทาํงบการเงินในครั %งแรกของผู้ออกตรา
สาร ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี %ของผู้ออกราย
นั %นเป็นรายครั %ง เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2   ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี %โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี credit rating อยู่
ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะลงทนุเพื�อกองทนุ
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครั %ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี % 

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

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

4. หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั %งหมดของกองทนุ infra ที�ออกหน่วยนั %น เว้นแต่เป็นหนว่ย 
infra ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี % โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั %งขึ %นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

6. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั %งหมดของกองทนุ private equity 

ทั %งนี % การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ข้อมูลเพิ$มเติม :  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื 2อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั %งหมด หกัด้วย มลูคา่หนี %สินทั %งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ)  (1) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (4) 

30 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 2งหมดที$ประมาณการได้ ไม่เกิน 5.0825 2.3256 2.3403 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.6750 2.1400 2.1400 
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0251 0.0251 
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 
 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 0.0147 
 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้    
 ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 2.1400 ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 2งหมด ไม่เกิน 5.0825 2.3256 2.3403 
ค่าใช้จ่ายในการซื 2อขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจากผู้ สั$ งซื 2อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) (1) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง (4) 

30 เม.ย. 63 – 31 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 1.50 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 1.50 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 1.50 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 1.50 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
 ค่าใช้จ่ายในการซื %อขายหลกัทรัพย์ (Brokerage fee) 

  
 

  - เมื�อมีการสั�งซื %อหรือสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุ ไม่เกิน 0.50 0.15 0.15 
  - เมื�อมีการสั�งขายคืนหรือสบัเปลี�ยนออกจากกองทนุ ไม่เกิน 0.50 0.15 0.15 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ 
เศษของ 1,000 หน่วย 

ไม่มี ไม่มี 

 ค่าปรับกรณีขายคืน/สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกจาก
กองทนุที�ลงทนุเป็นระยะเวลาไม่ถึง 3 ปี * 

ไม่เกิน 0.50 0.50 0.50 

* จะไม่เรียกเก็บเฉพาะที�เป็นการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมเพื�อการออมด้วยกนั ทั %งภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการและบริษัทจดัการอื�น 
หมายเหตุ:  
(1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื %อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื�นใดแล้ว 
(2)  หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการซํ %าซ้อน

กับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอตัราที�กองทุนต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทใน
อตัราที�กองทนุปลายทางกําหนด เป็นต้น 
และรวมถึงกรณีที�กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ�ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวซํ %าซ้อนด้วยเช่นกนั 

(3)  หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/
หรือรับซื %อคืนหน่วยลงทุนซํ %าซ้อน เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยงักองทุนปลายทางจํานวน 100 
ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื %อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอตัราที�กองทุนต้นทางกําหนด
เท่านั %น โดยกองทนุปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื %อคืนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทางเพิ�มเติมอีก เป็นต้น 
และรวมถึงกรณีที�กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ�ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวซํ %าซ้อนด้วยเช่นกนั 

(4)  กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพื�อการออม ได้จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2563 
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที� 31 มีนาคม 2565 

PTR = 56.39% 
 

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565    
    

  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
    

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  426,855,832.38 99.60 
     หุ้นสามญั  

  

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
  

             กระดาษและวสัดกุารพิมพ์  1,958,160.00 0.46 
             การท่องเที�ยวและสนัทนาการ  3,437,350.00 0.80 
             การแพทย์  18,070,000.00 4.22 
             ขนส่งและโลจิสติกส ์  35,511,432.00 8.29 
             เงินทนุและหลกัทรัพย์  14,266,850.00 3.33 
             ชิ %นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  11,819,350.00 2.76 
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  35,419,150.00 8.26 
             ธนาคาร  69,347,430.00 16.18 
             ธุรกิจการเกษตร  1,842,750.00 0.43 
             บริการรับเหมาก่อสร้าง  5,047,980.00 1.18 
             ประกนัชีวิตและประกนัภยั  2,853,700.00 0.67 
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์  9,513,900.00 2.22 
             พลงังานและสาธารณปูโภค  78,231,205.00 18.25 
             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  25,980,620.50 6.06 
             พาณิชย์  61,971,709.60 14.46 
             วสัดกุ่อสร้าง  6,606,200.00 1.54 
             สื�อและสิ�งพิมพ์  4,111,250.00 0.96 
             อาหารและเครื�องดื�ม  24,182,625.00 5.64 
     ใบสําคญัแสดงสิทธิ  

  

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
  

             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  10,906.00 0.00 
     หน่วยลงทนุ  

  

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  
  

             กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์  1,568,250.00 0.37 
     เงินฝากธนาคาร  

  

         TRIS  
  

             Rate A  1,902,895.03 0.44 
         S&P  

  

             Rate A-  1,279,228.34 0.30 
         FITCH_TH-LONG  

  

             Rate AAA  11,922,890.91 2.78 
อื$นๆ  1,725,163.38 0.40 
     ลกูหนี %  9,548,213.93 2.23 
     เจ้าหนี %  (6,943,417.11) (1.62) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (879,633.44) (0.21) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    428,580,995.76 100.00 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี 2ระยะกลางและระยะยาว 

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 %สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี % โดยผู้ออกตราสารหนี %ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี %ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี 2ระยะสั 2น 

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

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี %ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

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

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

 B 
T4 

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

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

หมายเหตุ 

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

ผลการดาํเนินงาน 
สิ 2นสุด 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 

(30 เมษายน 2563) 

KFDIVSSF 2.48% 2.48% 4.00% 3.23% N/A N/A N/A 7.28% 

ดชันีชี %วดั (Benchmark)* 3.20% 3.20% 6.71% 9.90% N/A N/A N/A 18.60% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 11.78% 11.78% 11.21% 11.48% N/A N/A N/A 14.01% 

ความผนัผวนของตวัชี %วดั 11.95% 11.95% 11.12% 11.56% N/A N/A N/A 14.93% 

หมายเหตุ :   *  ดชันีชี %วดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 

**   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี % ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 

กองทุนนี 2เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -18.80% 

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

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 31 มีนาคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที�  www.krungsriasset.com 

 
 
 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี %ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี %มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือ 
ชี %ชวนของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั %น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทั %งนี %  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสมัประสิทธิzสหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หาก
สินค้าหรือตวัแปรที�สญัญาซื %อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ�งอาจ
ส่งผลให้การเข้าทําสญัญาซื %อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

ข้อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565 
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ข้อมูลอื$นๆ 

1.   ข้อกําหนดเฉพาะของกองทุนรวมเพื$อการออม 

(1)  การลงทนุในกองทนุนี % ผู้ลงทนุต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในคู่มือการลงทนุเกี�ยวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื�อการออม และซื %อหน่วยลงทนุภายใน
ระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกําหนด จึงเป็นผู้ มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยนํา
เงินค่าซื %อหน่วยลงทนุไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ และผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องคํานึงถึงเงื�อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด โดย
หากผู้ ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื�อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชําระคืนเงินภาษีที�ได้รับ
ลดหย่อนและเงินเพิ�มให้แก่กรมสรรพากร 

(2)  การโอนย้ายการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื�อการออมจากกองทนุหนึ�งไปยงัอีกกองทนุหนึ�ง 

บริษัทจดัการจะดําเนินการโอนเงินลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมเพื�อการออมพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั %งหมดที�เกิดขึ %น หกัค่าธรรมเนียมการโอนย้าย
การลงทนุ (ถ้ามี) ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัที�บริษัทจดัการได้รับคําสั�งโอนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3)  การบนัทึกบญัชีเงินลงทนุ และการหกัเงินลงทนุเมื�อมีการขายคืนหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัที�ลงทุน และเมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทนุ 
บริษัทจัดการจะคํานวณต้นทุนและผลประโยชน์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน”(FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด 

(4)  หนงัสือรับรองการซื %อหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการจะจัดทําหนังสือรับรองการซื %อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที�สมาคมประกาศ และบริษัทจัดการจะไม่จัดทํา
ใบรับรองการซื %อหน่วยลงทุนสําหรับยอดการซื %อหน่วยลงทนุซึ�งพ้นระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที�กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการ
ประกาศกําหนด 

(5)   หนงัสือรับรองการโอน 

บริษัทจดัการจะจดัทําหนงัสือรับรองการโอนหน่วยลงทนุของกองทนุ โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที�สมาคมประกาศ 

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

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที�มีมูลค่าเพื�อกองทุนจากบุคคลที�เป็นผู้ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี %   

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

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั %นบ่อยครั %งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมีไว้ได้ของกองทุน
นั %นด้วย  

ทั %งนี % กรณีที�บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

3.  ข้อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที� 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที�ไม่ใช่สญัชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมลูเกี�ยวกบับญัชีของบคุคลที�อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั %น นอกจากนี %ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที�คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  

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

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

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั %งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) 
ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั %งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้
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สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับ
ฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั %งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั %งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื %อคืนหน่วย
ลงทนุ ที�เข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัท
จดัการ ซึ�งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื�อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั %งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั %งผู้
ที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบตัิงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซื %อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี %  

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื�อ ที�อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวน
เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที�ได้รับ เป็นต้น) ที�มีอยู่ในบัญชีทั %งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั %นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั %งในและ
ต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี�ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการ
แจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง 
(ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั %งนี % เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3) ดําเนินการอื�นใดเพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

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

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

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

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

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

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อหลีกเลี�ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทนุมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถกูปิดบญัชี
ธนาคารตามที�กล่าวแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั %น  

ทั %งนี % ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ปันผลเพ่ือกำรออม  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Dividend Stock SSF  
 
1.3. ชื่อย่อ :  KFDIVSSF  
 
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) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ เช่น กรณีเกิด
เหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทนุของกองทนุซึ่งพิจำรณำแลว้อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูล้งทนุในระยะยำวได ้เป็นตน้ โดยบริษัท
จดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหน่วย
ลงทนุนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นั
เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่
ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
(2) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำท บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้
กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่
เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
สดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 
 
(3) กำรลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดเพื่อกำรออม ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นคู่มือกำรลงทนุเกี่ยวกบักำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรออม 
และซือ้หน่วยลงทนุภำยในระยะเวลำกำรใชส้ิทธิประโยชนท์ำงภำษีที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศก ำหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิได้รบั
สิทธิประโยชนท์ำงภำษีโดยน ำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภำษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดเพื่อกำรออม จะตอ้งค ำนึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชน ์
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ทำงภำษีตำมเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด โดยหำกผูถ้ือหน่วยลงทนุมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุชนิดเพื่อกำรออมก่อนเงื่อนไขดงักล่ำว จะตอ้งเสีย
สิทธิประโยชนท์ำงดำ้นภำษีและจะตอ้งช ำระคืนเงินภำษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพำกร 
 
อย่ำงไรก็ดี เม่ือสิน้สดุระยะเวลำที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรใหส้ิทธิประโยชนท์ำงภำษีแกผู่ล้งทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรออมแลว้ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุชนิดเพื่อกำรออมเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยจะประกำศแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวให้
ผูล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

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

ภำยหลงักำรจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรโดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.0000 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 : ไม่ก ำหนด  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่ก ำหนด  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
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3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  
เพ่ือส่งเสริมกำรออมในระยะยำวของผูล้งทนุ โดยระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในตลำดทนุและ/หรอืตลำดเงิน เพื่อสรำ้งผลตอบแทนที่
เหมำะสมตำมนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมที่มีนโยบำยเปิดใหมี้กำรลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภำยใต ้บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) 
- กองทนุรวมเพ่ือกำรออม (Super Savings Fund : SSF) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
กำรก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

กำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
 
บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำสว่น
กำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้แต่กำรเกิน
อตัรำส่วนดงักลำ่วมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำส่วนกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (active management)  
 
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):100.00 

หมำยเหต:ุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
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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 :  

กองทนุรวมที่มีนโยบำยเปิดใหมี้กำรลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภำยใต ้บลจ. เดียวกนั 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
 
1. กองทนุจะลงทนุในหุน้ที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรือตลำดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ตรำสำรทนุ หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
(Derivatives) ที่อำ้งอิงกบัผลตอบแทนของหุน้หรือกลุ่มหุน้ของบริษัทจดทะเบยีนขำ้งตน้ รวมถึงหุน้ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรพัยด์งักลำ่ว โดยจะเนน้ลงทนุในหุน้ที่มีแนวโนม้จ่ำยเงินปันผลดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ 
 
2. กองทนุอำจจะลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนกำรลงทนุในตรำสำรดงักล่ำวรวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และอำจลงทนุ
ในตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) และตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note) 
โดยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. กองทนุอำจจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำร ในสดัส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ โดยกำรลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ซึ่งเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด โดยเป็นกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรในทอดแรก และ
กองทนุรวมอ่ืนนัน้อำจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดๆ ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรต่อไปไดอี้กไม่เกิน 1 ทอด 
 
4. กองทนุอำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่อำ้งอิงกบัรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ และ/หรือสญัญำฟิวเจอร ์เป็นตน้  
 
5. ส่วนที่เหลืออำจจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหล้งทนุได ้
 
6. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม   
(2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ไม่มีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ  
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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) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
- หกับญัชี 
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6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และ
สำมำรถสั่งท ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเริม่ท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียน
กองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลำดงักลำ่วที่แน่นอนไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั (Fund Factsheet)” และ “ส่วนขอ้มลูสรุป
รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนั” ก่อนเริ่มท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกต่อไป  
 
เนื่องจำกกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือกำรออม ทกุครัง้ที่มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะค ำนวณตน้ทนุและผลประโยชน ์และหกัเงินลงทนุแต่
ละรำยกำรตำมวิธีกำร “เขำ้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด 
 
7.4.1. บริษัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
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ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในหวัขอ้ “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจ
ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขำยคนืหน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรโดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลข
โทรศพัทท์ี่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
กำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ปันผลเพื่อกำรออม                                                                      10/05/2022  Page 8 

ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำงระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคนื สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
กำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
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นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
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) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นับสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัท
จดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
รำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ปันผลเพื่อกำรออม                                                                      10/05/2022  Page 10 

นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.6. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติม
ช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำร
ภำยในเวลำ 15.30 น. 
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงิน
ฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีท่  ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ในกำรรบัค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอน
เงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียน
หน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ท  ำรำยกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร 
เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
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(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุอ่ืน ซึ่ง
สำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ท  ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บรษิัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ข้อก าหนดเฉพาะกองทุนรวมเพื่อการออม 
 
กำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรออม ผูล้งทนุตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นคู่มือกำรลงทนุเกี่ยวกบักำรลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกำรออม และซือ้
หน่วยลงทนุภำยในระยะเวลำกำรใชส้ทิธิประโยชนท์ำงภำษีที่กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศก ำหนด จึงเป็นผูมี้สิทธิไดร้บัสิทธิ
ประโยชนท์ำงภำษีโดยน ำเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไปขอยกเวน้ภำษีเงินได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งค ำนึงถึงเง่ือนไขสิทธิประโยชนท์ำงภำษีตำมเง่ือนไขที่
กรมสรรพำกรก ำหนด โดยหำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุมีรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนเง่ือนไขดงักล่ำว จะตอ้งเสียสิทธิประโยชนท์ำงดำ้นภำษีและจะตอ้ง
ช ำระคืนเงินภำษีที่ไดร้บัลดหย่อนและเงินเพ่ิมใหแ้ก่กรมสรรพำกร  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

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

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

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

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
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(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
16.4.2 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผันจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
นัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคนืก่อนหลงั  

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งให้
กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำดงัต่อไปนี ้ 
 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
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2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย หรือ  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(4) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำรรำย
เดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวมตำมขอ้ 22.1.5 ในส่วนขอ้ผกูพนั 
 
11.2. เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1. และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 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) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรบัค ำ
สั่งซือ้ 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 ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำร
หยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหนว่ยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำว
หรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษทัจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
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11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตุผลใด ๆ 
 
(ก) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
 
(ข) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซื ้อหน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้ 
 
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกับ
หรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรฐัอเมริกำ 
รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงตน้ 
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหนว่ยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบรษิัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือกำรออม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุโดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

กองทนุมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล ซึ่งจะจ่ำยไดเ้ม่ือกองทนุมีก ำไรสะสมและจะตอ้งไม่ท ำใหก้องทนุมีผลขำดทนุสะสมในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำร
จ่ำยเงินปันผลนัน้ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุในแตล่ะครัง้ จะเลือกจ่ำยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี  ้ 
 
(1) จ่ำยจำกเงินปันผลหรือดอกเบีย้รบัที่ไดร้บัจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(2) จ่ำยไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของก ำไรสะสมดงักล่ำว หรือก ำไรสทุธิในรอบระยะเวลำบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่  
 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑท์ี่ใชพ้ิจำรณำดงักล่ำวขำ้งตน้ในแตล่ะงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนอ้ยกว่ำ 
0.25 บำทต่อหน่วย  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี  ้
 
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้ 
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(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือ
หนว่ยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณีย์
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต  
 
(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึ่ง
ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 5.0825 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ 
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.6750 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรเดียวกนั (กองทนุปลำยทำง) บรษิัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร
ซ ำ้ซอ้นกบักองทนุปลำยทำง เช่น หำกกองทนุตน้ทำงมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ 1,000 ลำ้นบำท และจดัสรรกำรลงทนุไปยงักองทนุปลำยทำงจ ำนวน 100 
ลำ้นบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรจำก (1) เงินลงทุน 900 ลำ้นบำท ในอตัรำที่กองทนุตน้ทำงก ำหนด และ (2) เงินลงทนุ 100 
ลำ้นบำทในอตัรำที่กองทนุปลำยทำงก ำหนด เป็นตน้ 
และรวมถึงกรณีที่กองทนุปลำยทำงอำจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดๆ ของบริษัทจดักำรอีกทอดหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวซ ำ้ซอ้นดว้ยเช่นกนั 
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ 
วนัที่ค  ำนวณ  
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15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

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

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ2.1400ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ 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) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ในช่วงเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ตำมที่จ่ำยจริง 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้ 
 
(5.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธใ์นช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(5.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 
1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธด์งักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจัดกำร  
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(6) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุ เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำเนนิกำรของกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 
1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ซึ่งไดแ้ก่  
(6.1) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบัโอน/จ่ำย/รบั เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นตน้  
(6.2) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรใชห้รอือำ้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมำยกำรคำ้ และ/หรือเครื่องหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ของผู้
ค  ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เครื่องหมำยกำรคำ้ หรือขอ้มลูอ่ืนใด จำก service provider เป็นตน้  
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว บริษัทจดักำร
จะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ช้
ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
หมำยเหต ุ:  

1. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ 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 

2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำทีร่วมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้้ลงทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
ทัง้นี ้หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรเดียวกนั (กองทนุปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุซ ำ้ซอ้นกบักองทนุปลำยทำง เช่น หำกกองทนุตน้ทำงมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ 1,000 ลำ้นบำท และจดัสรรกำรลงทนุไปยงักองทนุปลำยทำง
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุจำกเงินลงทนุ 1,000 ลำ้นบำท ในอตัรำที่กองทนุตน้ทำงก ำหนดเท่ำนัน้ 
โดยกองทนุปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำงเพิ่มเติมอีก เป็นตน้ 
และรวมถึงกรณีที่กองทนุปลำยทำงอำจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดๆ ของบริษัทจดักำรอีกทอดหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวซ ำ้ซอ้นดว้ยเช่นกนั  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
ทัง้นี ้หำกกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรเดียวกนั (กองทนุปลำยทำง) บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุซ ำ้ซอ้นกบักองทนุปลำยทำง เช่น หำกกองทนุตน้ทำงมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ 1,000 ลำ้นบำท และจดัสรรกำรลงทนุไปยงักองทนุปลำยทำง
จ ำนวน 100 ลำ้นบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนจำกเงินลงทนุ 1,000 ลำ้นบำท ในอตัรำที่กองทนุตน้ทำงก ำหนด
เท่ำนัน้ โดยกองทนุปลำยทำงจะไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำงเพิ่มเติมอีก เป็นตน้ 
และรวมถึงกรณีที่กองทนุปลำยทำงอำจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดๆ ของบริษัทจดักำรอีกทอดหนึ่ง บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวซ ำ้ซอ้นดว้ยเช่นกนั  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจ้งใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  
 
ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุในวนัทีย่ื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : มี  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ในกรณีถือหน่วยลงทนุต ำ่กว่ำ 3 ปี จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
 
(1) ในกำรค ำนวณระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทนุ จะค ำนวณใหก้บัยอดกำรซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะครัง้ 
(2) เพ่ือควำมสะดวกในกำรค ำนวณ บริษัทจดักำรก ำหนดให ้1 ปี มี 365 วนั 
(3) ทกุครัง้ที่มีกำรไถ่ถอนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลบหน่วยลงทนุออกตำมหลกั FIFO (ลบหน่วยลงทนุที่ซือ้เขำ้มำก่อนเป็นอนัดบัแรก) 
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(4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำปัดเศษหรือตดัยอดหน่วยลงทนุคงเหลือ เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทนุภำยใต้
หลกัเกณฑข์องบริษัทจดักำร โดยค ำนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนด เฉพำะที่เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุ
รวมเพื่อกำรออมดว้ยกนั ทัง้ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรและบริษัทจดักำรอ่ืน  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำก ำหนด  
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
 
(จ) ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Brokerage fee) :  
    (1) เม่ือมีกำรสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
    (2) เม่ือมีกำรสั่งขำยคืนหรือสบัเปลีย่นออกจำกกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำร เม่ือมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกดงักลำ่ว 
กองทนุจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้โดยค ำนวณจำกมูลค่ำหนว่ยลงทนุ และน ำเขำ้กองทนุ ทัง้นี ้อตัรำค่ำใชจ้่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้หำกบรษิัท
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทุนเป็น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (1) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกดิค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
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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  
 
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 โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 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 : ในประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหนว่ยลงทนุของสิน้
วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดงักล่ำว  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(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
ครัง้หำ่งกนัเกินกว่ำ 1 เดือน  
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยในวันท ำกำร
ถดัไป  
   
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ประกำศขำ้งตน้ ตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3 และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง และภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำก
ขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตัด
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  
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ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
 
4. บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(4.1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักล่ำว  
 
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 : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์ 
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรกึษำกองทนุ :  
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17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชัดเจนในภำยหลงัใน
โอกำสแรกที่ท  ำได ้และถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
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 ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได ้ทัง้นี ้
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 
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บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลงนำม
ในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตั้งโดยชอบ ใหถ้ือ
ว่ำผกูพนัผูถ้ือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดักำร
กองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทุนรวม 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  
 
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. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงักล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  
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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. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผู้ถือหน่วย
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 ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย์  
 
2.2.6. จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ"  
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2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
 
2.2.11. จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทนุตำมที่
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 ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บรษิัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสอืชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
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 และจดัสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
 
2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
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2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 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
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้  
 
2.5.3. แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำร
กองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
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 : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์ 
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์0-2232-2345 

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1.  สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1)  ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 
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(2)  บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3)  แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เกบ็รกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้(ถำ้มี) 
 
2.  หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซื้อหน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และ
หรือบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(2) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์ำ่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรพัยด์งักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรโดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร  
 
(4) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย์ กำรรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซือ้
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 ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม 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 
 
(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ัดหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี  
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(11) ดแูลใหบ้ริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใตม้ำตรำ 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  
 
(12) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแลว้ หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
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  
 
(15) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์อง
โครงกำรจดักำร  
 
(16) 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 ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ 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  
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(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้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 :  

ชื่อ : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์ 
ที่อยู่ : เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110  
โทรศพัท ์0-2232-2345 
  
และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส  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  
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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 :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
(ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม) 
 
หมำยเหต:ุ 
 
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  
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุ  
 
(1)  จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2)  รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(3)  ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยืน่ค ำขอใชบ้ริกำรกองทนุกบับรษิัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
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(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) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

เนื่องจำกกองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมเพ่ือกำรออม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ อย่ำงไรก็ดี บริษทัจดักำรยงัคงมีหนำ้ที่ตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุ และในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) ช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูจ้ดักำรมรดกของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่กรรม หรือบคุคลอ่ืนตำมค ำสั่งศำล  
 
(ข) ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยทำงมรดกหรือพินยักรรมใหก้บัทำยำทโดยธรรม หรือผูร้บัผลประโยชนต์ำมพินยักรรมของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถึงแก่
กรรม 
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็นประกนั  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้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  
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(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  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

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

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้ ขำยคนื หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทุนจะ
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ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือ
ติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดย
ถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแล้ว บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ั้งแตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี  ้
 
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้ 
 
(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลทำงไปรษณีย์
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต  
 
(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่ง
ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

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

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

- 
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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  
 
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 ำคญัอย่ำงนอ้ยเกี่ยวกับทรพัยส์ินดงักล่ำว 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
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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 ำได้
โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสิทธิ
ในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ิน
ดงักล่ำวแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่
สมำคมก 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 
นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

6.1 ใหบ้ริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
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



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ปันผลเพื่อกำรออม                                                                      10/05/2022  Page 40 

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  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
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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 ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(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 ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
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ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือมีมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใด และบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2 เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุในกรณีที่บริษัทจดักำร กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุ หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน  
 
22.1.3 เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
22.1.4 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
ผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
 
22.1.5  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมขำ้งตน้ จะไม่น ำมำใชบ้งัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้  
 
22.1.6  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อ
โดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมขอ้ 22.1.5 และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

เม่ือปรำกฎเหตตุอ้งเลิกกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุดงันี ้ทัง้นี ้เม่ือไดด้  ำเนินกำรครบถว้นแลว้ ใหถ้ือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 
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2.1 ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้รำบ ตอ้งมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยดงันี ้

(1) บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทนุของผูถ้ือหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อกำร
ออมอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำรที่มีควำมเสี่ยงต ำ่สดุ โดยไม่เก็บคำ่ธรรมเนียม
กำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ  

(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพื่อกำรออมอ่ืน
อีกทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถแจง้ต่อบริษทัจดักำรเพื่อโอนยำ้ยกำรลงทนุไปยงักองทนุ
รวมเพื่อกำรออมอ่ืนที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุก ำหนด และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุเม่ือเป็นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถว้นดงันี ้ 

(2.1) เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยำ้ยไปยงักองทนุรวม
เพื่อกำรออมอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรเดียวกนั  

(2.2) เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทนุภำยในระยะเวลำทีบ่ริษทัจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้ในกำรก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจดักำรตอ้งค ำนงึถึงระยะเวลำที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะสำมำรถ
ด ำเนนิกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

2.2 แจง้โดยวิธีกำรดงันี ้

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ทีมี่หลกัฐำนวำ่
สำมำรถตดิต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

(2) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(3) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผำ่นระบบที่จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

3. จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

4. รวบรวมเงินที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 3. ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

5. ด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำร
จดักำรของบริษัทจดักำรที่มีควำมเสี่ยงต ่ำสดุ 

โดยไม่ชกัชำ้ 

 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบ เพื่อด ำเนินกำรรวบรวมทรพัยส์ิน
จดัท ำบญัชีจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุ ทัง้ท ำกำรช ำระหนีส้ินและคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุ รวมทัง้ท ำ
กำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุใหเ้สรจ็ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงินใหแ้กผู่้
ถือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหน่วยลงทนุที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุถืออยู่  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอนทรัพยส์ิน
คงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุแลว้ ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อบริษัทจดักำรจกัไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
  
 



 -  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผลเพ่ือการออม -              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมัดระวังในฐานะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคญัผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


