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ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิดตราสารแห่งทนุ (Equity Fund) เพื อนกัลงทนุทั วไป และรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุมีนโยบายการลงทนุซึ งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารแห่งทนุโดยเฉลี ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
โดยเน้นการกระจายการลงทนุในหุ้นทนุที มีปัจจยัพื (นฐานดี และมีแนวโน้มการเติบโตในอตัราสงู สว่นที เหลืออาจนําไปลงทนุในตราสารแห่งหนี ( และหรือตราสารทาง
การเงินอื น ๆ  

ในการคํานวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี (รวมด้วย ทั (งนี ( โดยจะคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นสาํคญั  
(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(2)  ช่วงระยะเวลาที ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนื องจากได้รับคําสั งขายคืน หรือสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื อรอการลงทนุ ทั (งนี ( ต้องไม่เกินกว่า 
10 วนัทําการ 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

-  โอกาสที จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื องมาจากมูลค่าที เพิ มขึ (นของหลกัทรัพย์ที ลงทุน โดยจะได้รับเมื อ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั (งนี ( กรณีลกูค้าที เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

- โอกาสที จะได้รับเงินปันผลจากการลงทนุ ซึ งกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั (ง ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 ของการเพิ มขึ (นในสินทรัพย์สทุธิจากการดําเนินงานที ไม่รวมรายการกําไรหรือขาดทนุสุทธิที ยงัไม่เกิดขึ (นทั (งสิ (น (unrealized 
profit / loss) ในแต่ละงวดบญัชีที จะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสมโดยไม่รวมรายการกําไรหรือขาดทุน
สุทธิที ยังไม่เกิดขึ (นทั (งสิ (น (unrealized profit / loss) เมื อกองทุนมีกําไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที 
บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั (งนี ( การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะต้องไม่ทําให้กองทนุรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ มขึ (นในงวดบญัชีที มี
การจ่ายเงินปันผลนั (น โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี (  

(1)  บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนอย่างน้อยปีละ  
1 ครั (ง 

(2)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในกรณีที เงินปันผลต่อหน่วยที คํานวณ
ได้ตามเกณฑ์ข้างต้นตํ ากว่า 0.25 บาท หรือเมื อกองทนุมีมลูค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทนุที ตราไว้ ในกรณี
ที บริษัทจัดการไม่จ่ายเงินปันผลในงวดบัญชีดงักล่าว บริษัทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในงวดบญัชีต่อไป ทั (งนี ( เพื อ
เป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปันผล 
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 

  มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 

  กองทนุรวมนี (มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุ เท่าใด 

- 5,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 500 ล้านหน่วย) 

  กองทนุรวมนี (เหมาะสมที จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที สามารถรับความผนัผวนในระยะสั (น และความเสี ยงในระดบัที สงูได้ เพื อโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว 

- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี  

  ปัจจยัใดที มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 

-  เนื องจากกองทนุนี (จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในตราสารหนี (และ/หรือตราสารทนุ เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากการเปลี ยนแปลง
ของราคาหุ้นที กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ อนัเนื องมาจากการเปลี ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรม หรือ
ปริมาณการซื (อขายหุ้น 

  กองทนุรวมนี (เป็นกองทนุรวมที มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนี (มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

- วนัที สิ (นสดุรอบบญัชีคือ วนัที  30 เมษายน ของทกุปี 

2. ข้อกําหนดในการซื 3อขายและโอนหน่วยลงทุน 

  กองทนุรวมนี (มีวิธีการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั งซื (อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื (อ ขาย และสับเปลี ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื (อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชี
กองทนุอย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั (งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี (  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

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

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที ระบใุนหนงัสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ งเอกสารดงักล่าวมีการลงนาม
รับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื นใดที บริษัทจดัการกําหนดเพิ มเติม  

ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั (งแต่ 2 คนขึ (นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านั (น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที มีชื อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ทั (งนี ( จะต้องเป็นไปตามเงื อนไขที ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนับสนนุการขาย
หรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุที เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื อนไขเป็นไปตามที กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 
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(1.2) มูลค่าขั 3นตํ$าของการสั$งซื 3อหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั (นตํ าของการสั งซื (อ 500 บาท ซึ งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที สั งซื (อหน่วยลงทุน  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ ง
เท่ากบัมลูค่าหน่วยลงทนุ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สั งซื (อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที ...................ซึ งมีราคา
ขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื (อหน่วยลงทนุได้ ทุกวันทาํการซื 3อขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที บริษัทจดัการกําหนด 

(1.4)  ช่องทางการสั$งซื 3อและการชําระเงินค่าสั$งซื 3อหน่วยลงทุน 

 กรณีสั$งซื 3อผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้สั งซื (ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั งซื (อที ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื (อหน่วยลงทนุกองทุน
เปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล” ซึ งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื (อหน่วย
ลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี (แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื อรายย่อย ธนาคารออม
สิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที บริษัทจดัการกําหนดเพิ มเติม 

 กรณีสั$งซื 3อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อ
คืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ลงทนุที ได้สมคัรการใช้บริการซื (อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั งซื (อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี (ได้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื (อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สั งซื (อที ได้ให้ไว้ตามวิธีการที กําหนด ในกรณีที 
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื (อได้หรือรายการคําสั งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั งซื (อหน่วยลงทุนนั (น โดยผู้สั งซื (อสามารถใช้บริการสั งซื (อหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื 3อหน่วยลงทุน 

ในกรณีที มีการสั งซื (อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลกัการ “สั งซื (อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที ได้มีการบนัทึกรายการซื (อขายหน่วย
ลงทนุของบริษัทจดัการ ทั (งนี ( บริษัทจดัการสงวนสิทธิที จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั (งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื (อหน่วยลงทนุส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี (ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั งซื (อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุที ผู้สั งซื (อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั (งแก่ผู้สั งซื (อหน่วยลงทุนที ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที สั งซื (อหน่วยลงทนุ 

(2) วิธีการรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั 3นตํ$าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ ากว่า 500 บาท หรือ 50 หน่วย และในกรณีที การสั งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวน
หน่วยลงทนุคงเหลือตํ ากว่า 50 หน่วย หรือในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที ปรากฏ
อยู่ในรายการที บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั (งหมดเท่าที ปรากฏ
อยู่ในรายการที บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั (น ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุตํ ากว่า 50 หน่วย บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะรับซื (อคืนหน่วยลงทนุทั (งหมด 

(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวันทาํการซื 3อขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที บริษัทจดัการกําหนด   

(2.3)  ช่องทางการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน  

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุนอื$น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อม
ทั (งระบุจํานวนหน่วยลงทุนที ต้องการขายคืน เมื อเจ้าหน้าที ตรวจคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที จะส่งมอบสําเนาคําสั ง
ขายคืนหน่วยลงทนุที ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

เมื อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั งขายคืน
นั (นได้เสร็จสิ (นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั (งสิ (น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื (อคืนภายในวนัทําการถัดจากวนัที 
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ  



หน้า 4 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนของสิ (นวนัทําการซื (อขายหน่วยลงทุนนั (น ซึ งได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื (อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที หกัออกจากผู้สั งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื 3อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที ได้สมคัรการใช้บริการซื (อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี (ได้ โดยผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั วโมง ทุกวนัทําการและวนัหยุดทํา
การซื (อขายหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจําตัวผู้ ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที บริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
กําหนดไว้  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที กําหนดของวนัทําการซื (อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ทําการซื (อขายนั (น โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทนุของสิ (นวนัทําการซื (อขายหน่วยลงทุนนั (น ซึ งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื (อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทุนที หักออกจากผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั ง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาทําการที กําหนดของวนัทําการซื (อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทั (งนี ( 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั (น  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานที ปรากฏอยู่ที บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั (น  

นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทนุที รับซื (อคืนภายใน 2 วนัทําการภายในวนัทําการถดัจากวนัที คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ 

เงื$อนไขการใช้บริการ  

1)  ในการสั งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั (นตอนการสั งขายคืนหน่วยลงทุน
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 อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไข
กรณีดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน hi วนันบัตั (งแต่วนัถดัจากวนัที เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที จะปิดการให้บริการชั วคราวหรือถาวร ซึ งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ที 
เกี ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื$นๆ ที$จะมีขึ 3นในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุอื นใดที จะมีขึ (น
ในอนาคต ซึ งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื อนไขที เกี ยวข้องตามที สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื ออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ มเติมช่องทางดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วนัทําการ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการก่อนวนัเริ มให้บริการ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั (งสื ออิเล็กทรอนิกส์ที เกี ยวข้อง 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี ( 

 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี ( ถ้าหากบริษัทจดัการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีที ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั งจ่ายผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร 
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
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 รับเช็คทางไปรษณีย์  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื อและที 
อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งบริษัทจดัการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั (งนี ( ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ (น
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุอื น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสั งให้บริษัทจดัการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุอื น ซึ งสามารถรับได้ ทั (งนี ( ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นาํเช็คไปขึ (นเงิน บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

(3)   วิธีการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สับเปลี ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี 
จํากัด” ซึ งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั 3นตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

กรณีกองทุนนี (เป็นกองทุนต้นทาง: ท่านสามารถสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุโดยระบจํุานวนหน่วยลงทุนในการสบัเปลี ยนไม่ตํ ากว่า 50 หน่วย หรือ 
เป็นจํานวนเงินไม่ตํ ากว่า 500 บาท ในกรณีที การสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีตํ ากว่ามูลค่าขั (นตํ าที 
กําหนด หรือในกรณีที จํานวนหน่วยลงทุนที ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสบัเปลี ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที ปรากฏอยู่ในรายการที บนัทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนทั (งหมดเท่าที ปรากฏอยู่ในรายการที บนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั (น และในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีตํ ากว่ามูลค่าขั (นตํ าที กําหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที จะรับสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั (งหมด เมื อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วิธีการ
ที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั (งนี ( บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการ
สบัเปลี ยนหน่วยลงทนุให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลูค่าขั (นตํ า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั (นตํ าของการสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ (นอยู่กับ
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

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

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี$ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน 

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

 การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที ได้สมัครการใช้บริการซื (อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั ง
สบัเปลี ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี (ได้  
ในกรณีที กองทุนนี (เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั วโมง ทุกวนัทําการและวนัหยุดทํา
การซื (อขายหน่วยลงทนุ ทั (งนี ( บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที กําหนดของวนัทําการสบัเปลี ยนใด 
เป็นการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุในวนัทําการสบัเปลี ยนนั (น โดยบริษัทจดัการจะใช้ราคาสบัเปลี ยนหน่วยลงทุน ซึ งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ 

ผู้สั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั งสบัเปลี ยนนั (นได้เสร็จสิ (นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั (งสิ (น ทั (งนี ( บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั งสบัเปลี ยน
หน่วยลงทนุได้เมื อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ (นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลักฐานที ปรากฎอยู่ที บริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั (น 
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(3.4)  ราคาขายและรับซื 3อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี (เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื (อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ  

(1)  กรณีเป็นกองทุนต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้เพื อคํานวณราคารับซื (อคืน
ของวันทําการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)และ
ค่าใช้จ่ายอื นๆ (ถ้ามี) 

(2)  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที ใช้เพื อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื นๆ (ถ้ามี) 

(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึ (นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั (งแรก เป็นการชั วคราวและ/หรือ
ถาวรในกรณีที บริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อชื อเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื นใดตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั (งนี ( บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

  กรณีใดที บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุหรือไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั งที รับไว้แล้ว 

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

1.   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปิดรับคําสั งซื (อ และ/หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั (งแรก เป็นการชั วคราวหรือถาวร
ก็ได้ตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั (งนี ( บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั งซื (อและ/หรือคําสั งสบัเปลี ยนหน่วย
ลงทนุ 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 บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะ
ปฏิเสธการสั งซื (อหน่วยลงทุน ตั (งแต่วันทําการซื (อขายถัดจากวันที จําหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจํานวนที จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะ
เห็นสมควรที จะทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครั (งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัท
จดัการหรือสื ออิเล็กทรอนิกส์ที เกี ยวข้อง 

  กองทนุรวมนี (มีข้อกําหนดเกี ยวกบัการเลื อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั งที รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั งซื (อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 

การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที กําหนด
ไว้ในโครงการ ซึ งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี (  

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดงัต่อไปนี ( โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข)  มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทจดัการ  

(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องต่างจาก
ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนที ถกูต้องตั (งแต่หนึ งสตางค์ขึ (นไปและคิดเป็นอตัราตั (งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื (อคืนหน่วยลงทนุที ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี (  

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

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



หน้า 7 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล - ***              บริษัทหลกัทรัพยEจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(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 ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื (อคืนหน่วย
ลงทนุนั (น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที ส่งคําสั งขายคืนก่อนหลงั 

การหยุดรับคําสั$งซื 3อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

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

  กองทนุรวมนี (กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 

- กองทนุนี (เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ  

- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื นคําขอโอนหน่วยลงทนุที บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื อนายทะเบียนได้บนัทึกชื อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึ งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 

- ท่านสามารถตดิตามข้อมลูเกี ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

  กองทนุรวมนี (มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- กองทนุรวมนี (จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั (น โดยให้เป็นไปตามความประสงคข์องผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี (อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื องใด ภายใต้เงื อนไขอย่างไร   
- กองทนุนี (มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที จําหนา่ยได้แล้วทั (งหมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที เกิน
ดงักล่าว 

  ในกรณีที กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี (มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 
- กองทนุรวมนี (ไม่มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว 

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลําเนา เพื อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  ข้อมลูเกี ยวกบับริษัทจดัการ ซึ งอย่างน้อยต้องมีรายชื อกรรมการและผู้บริหาร จํานวนกองทนุรวมทั (งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื อดงัต่อไปนี (  

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

   

  - จํานวนกองทนุรวมทั (งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 142 กองทนุ 
- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 417,434 ล้านบาท 

  

  รายชื อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 
 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพธุ  เอื (ออานนัท์ รองประธานเจ้าหน้าที กลุ่มการลงทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา  ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ งนํ (าใจ ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ( 
 (7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายปฏิบตัิการซื (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 ประติพทัธิvพงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายชศูกัดิv อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิv  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ 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 ประติพทัธิvพงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที วิเคราะห์สินเชื อ 

 
 

  รายชื อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  

- รายชื อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน (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 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
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 แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
29 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
30 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
32 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
33 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื (อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
34 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
35 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
36 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
37 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื (อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
38 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื (อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
39 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื (อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
40 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
41 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
42 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
43 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
44 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื (อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
46 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื (อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั น จํากดั 02-095-8999 
48 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
49 บริษัท หลกัทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากดั (มหาชน) 02-829-6291-94 

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที$อยู่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

นาย เทอดทอง เทพมงักร  
นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้  
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิ (มสกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  
100/19 ชั (นที  14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 
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 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 

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

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3 

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ มเติมเกี ยวกบักองทนุรวมนี (ได้ที สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

 

 
  

ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี ยงที เกิดจากการดาํเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นอนัเนื องมาจากผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทั (งความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทผู้ออกหุ้น ซึ งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื (อขายหุ้น  
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรัพย์ที ลงทนุ  โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเกี ยวกบัผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร เพื อประกอบการ
ตดัสินใจลงทนุ และติดตามข้อมลูข่าวสารที เกี ยวข้องกบับริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและสมํ าเสมอ หากมีการเปลี ยนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี ยนแผนการลงทนุในหลกัทรัพย์อย่างเหมาะสม 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี 3ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเสี ยงจากการที บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี (ยได้ตามที กําหนดหรือชําระไม่ครบตามจํานวนที ได้สญัญาไว้ หากมีเหตกุารณ์
ดงักล่าวเกิดขึ (น จะส่งผลให้ตราสารที ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะวิเคราะห์คณุภาพและความสามารถในการชําระหนี (ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื อถือของผู้ออกตราสารเป็น
ประจําสมํ าเสมอ หากมีการเปลี ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญั ก็จะพิจารณาปรับเปลี ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผนัผวนได้ตลอดเวลา โดยอาจขึ (นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี (ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื (นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื (อขายหุ้น เป็นต้น ซึ งส่งผลให้ราคาหุ้นที กองทนุได้ลงทนุไว้อาจเพิ มขึ (นหรือลดลงได้ตลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในหลกัทรัพย์โดยมีสดัสว่นการลงทนุที เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุ 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
เนื องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปัจจบุนัซึ งเป็นตลาดที กําลงัพฒันา หุ้นต่าง ๆ ที กองทนุลงทนุอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื (อขายเปลี ยน
มือของตราสารมีจํานวนครั (งและปริมาณน้อย ซึ งอาจขายหุ้นไม่ได้ในช่วงเวลาที ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที คาดหวงัเอาไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์ที มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทนุของกองทนุอย่างเหมาะสม เพื อให้มีความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ  ทั (งนี ( แนวทางการบริหารความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ (นอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบริษทัจดัการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 

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 ของประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ 

ไม่เกิน 10% 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ งดงันี ( 
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั (งนี ( เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4. ตราสารที มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ( 
4.1  เป็นตราสารหนี ( หรือตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ที ผู้ออกจดัตั (งขึ (นตามกฎหมายไทย หรือสาขา

ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

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 และ

ไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง
เป็นบคุคลดงันี ( 
4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
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 (น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

5. ทรัพย์สินดงันี ( 
5.1  ตราสารทนุที จดทะเบียนซื (อขายในกระดานซื (อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั วไปของ 

SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที ผู้ออกตราสารอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทุี อาจทํา
ให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื (อขายใน SET) 

5.2  ตราสารทนุที ออกโดยบริษทัที จดัตั (งขึ (นตามกฎหมายไทย ซึ งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซื (อ
ขายในกระดานซื (อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที 
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี อาจทาํให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื (อขายใน 
SET) 

5.3  หุ้นที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื (อขายตาม 5.1 
5.4  DW ที มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ธุรกรรมดงันี ( ที คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5.1  reverse repo 
 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ( แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ (าหนกัของทรัพย์สินที ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.6  หน่วย property ที มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ( 

5.6.1  จดทะเบียนซื (อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื (อขายในกระดาน
ซื (อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซื (อขายใน SET) 

5.6.2  เป็นหน่วยของกองทนุที ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พื (นฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที สํานกังานกําหนด 

5.7  หน่วย private equity ที จดทะเบียนซื (อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อจดทะเบียนซื (อ
ขายในกระดานซื (อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี อาจทําให้มี
การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื (อขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

5.8  หน่วย CIS ตามที ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที  2 ข้อ 2 ที จดทะเบียนซื (อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื (อขายในกระดานซื (อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทั วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื (อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย)  

6. หน่วย property ของกองทนุที มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้างพื (นฐาน 
อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที สํานกังาน
กําหนด และมีลกัษณะตาม 5.6.1 

ไม่เกินอตัราดงันี ( แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ (าหนกัของทรัพย์สินที ลงทนุใน benchmark + 5% 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก หรือ 
ผู้ออกตราสาร 

ส่วนที$ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกบั group limit 

ส่วนที$ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�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 กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิvมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็นกองทนุ
รวมที มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี ยตามรอบอายกุองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที อายโุครงการคงเหลือ < 
6 เดือน ทั (งนี ( เฉพาะกองทนุรวมที มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี ( 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที มีเงื อนไขห้ามเปลี ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที กฎหมายกําหนด หรือมีเงื อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.3  total SIP ตามข้อ 7 ของส่วนนี ( แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ( หรือตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ที มี

ลกัษณะครบถ้วนดงันี ( 
2.3.1  มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้อ 4 ในส่วนที  1 : อตัราส่วนการลงทนุที คํานวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS  ไม่เกิน 20% 

6. หน่วย property ไม่เกิน 15% 

7. total SIP ซึ งได้แก่ 
7.1  ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที  1 : อตัราส่วนการลงทนุที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 
7.2  ตราสารหนี ( หรือตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ที มีอนัดบัความน่าเชื อที ตวัตราสารและ/หรือผู้ออก

ตราสารที ตํ ากวา่ที สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี ยวกบั product limit 

ส่วนที$ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั ต้องมี
จํานวนหุ้นของบริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั (งหมดของบริษัทนั (น 

2. ตราสารหนี ( และตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ของผู้ออกรายใดรายหนึ ง (ไม่
รวมถึงตราสารหนี (ภาครัฐไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี (สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา
สารรายนั (น ตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั (งนี ( ใน
กรณีที ผู้ออกตราสารมีหนี (สินทางการเงินที ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี (สินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนี (สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดย
ข้อมลูหนี (สินทางการเงินนั (นจะต้องเป็นข้อมลูที มีการเผยแพร่เป็นการทั วไป และใน
กรณีที ผู้ออกตราสารไม่มีหนี (สินทางการเงินตามที เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั (ง
แรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้อนี (ของผู้ออกรายนั (นเป็นรายครั (ง เว้นแต่ในกรณีที ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี (โดยเป็นตราสารที ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัตํ ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัท
จดัการจะลงทนุเพื อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนั
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั (ง เว้นแต่
กรณีที ผู้ออกตราสารได้มีการยื นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที ออกโดยบคุคลดงันี ( 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพื อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั (งหมดของกองทนุรวมที ออกหน่วยนั (น  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี ( โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั (งขึ (นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

4. หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั (งหมดของกองทนุ property ที ออก
หน่วยนั (น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ( โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั (งขึ (นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั (งหมดของกองทนุ private equity 

 
ทั (งนี ( การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที แก้ไขเพิ มเติม 
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ข้อมูลเพิ$มเติม :  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื 3อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั (งหมด หกัด้วย มลูค่าหนี (สินทั (งหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการ

จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที คํานวณ) 
 

รายการที$เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง  
1 พ.ค. 62 –  
30 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 –  
30 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 –  
30 เม.ย. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 3งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 2.4610 2.2989 2.3000 2.2865 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.0809 2.0809 2.0809 2.0809 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0856 0.0401 0.0381(2) 0.0251 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที จ่ายจริง 0.0107 0.0138 0.0133 

 ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าธรรมเนียมอื น ๆ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 3งหมด ไม่เกิน 2.4610 2.2989 2.3000 2.2865 

ค่าใช้จ่ายในการซื 3อขายหลักทรัพย์ ตามที จ่ายจริง - - -  

ค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจากผู้ สั$ งซื 3อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  

  

รายการที$เรียกเก็บ 
อัตราตาม
โครงการ 

เรียกเก็บจริง  
1 พ.ค. 62 –  
30 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 –  
30 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 –  
30 เม.ย. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.50 0.50 0.50 0.50 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ 

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ 

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 
 

หมายเหตุ :   
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั งซื (อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที รวมภาษีมลูค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื นใดแล้ว 

(2) ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0251 โดยมีผลตั (งแต่วนัที  16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที  1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที  30 เมษายน 2565 

PTR = 49.91% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565 
 

  มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 
 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  392,934,948.58 100.85 
     หุ้นสามญั    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์    
             การท่องเที ยวและสนัทนาการ  14,549,850.00 3.73 
             การแพทย์  18,022,425.00 4.63 
             ขนส่งและโลจิสติกส ์  55,782,275.24 14.32 
             เงินทนุและหลกัทรัพย์  18,910,517.50 4.85 
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร  30,694,500.00 7.88 
             ธนาคาร  82,284,440.00 21.12 
             ธุรกิจการเกษตร  12,309,375.00 3.16 
             ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง  18,708,300.00 4.80 
             ประกนัชีวิตและประกนัภยั  2,860,625.00 0.73 
             พลงังานและสาธารณปูโภค  35,910,901.80 9.22 
             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  19,116,586.00 4.91 
             พาณิชย์  58,649,644.50 15.05 
             วสัดกุ่อสร้าง  7,892,460.00 2.03 
     ใบสําคญัแสดงสิทธิ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์    
             ธนาคาร  34,994.05 0.01 
             พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  428,380.00 0.11 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  323,995.11 0.08 
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  7,418,769.92 1.90 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  9,036,909.46 2.32 

อื$นๆ   (3,310,698.68)  (0.85) 
     ลกูหนี (  2,808,751.32 0.72 
     เจ้าหนี (   (5,337,893.52)  (1.37) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (781,556.48)  (0.20) 

    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  389,624,249.90 100.00 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี 3ระยะกลางและระยะยาว 

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 3ระยะสั 3น 

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 
 

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

**   ผลตอบแทนที มีอายเุกินหนึ งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ( ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

กองทุนนี 3เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -53.18% 

*กรณีกองทนุจดัตั (งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที เกิดขึ (นนบัตั (งแต่จดัตั (งกองทนุ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 30 เมษายน 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที  www.krungsriasset.com 
 
 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี (ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี (มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี (ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที เสนอขายนั (น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นเพื อกองทนุรวม ซึ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกบัประโยชน์ของกองทุนรวม ทั (งนี ( 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื นเพิ มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

ข้อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565 

 

 

 
 
 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ 3นสุด ณ วันที$ 29 เมษายน 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 

(31 มีนาคม 2547) 

KFDNM-D 3.68% 4.60% 3.28% 10.80% 2.97% 4.45% 5.12% 7.64% 

ดชันีชี (วดั (Benchmark)* 1.93% 2.47% 4.22% 8.35% 2.96% 4.38% 6.40% 9.33% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 12.93% 13.59% 13.11% 12.48% 20.08% 17.56% 17.14% 19.99% 

ความผนัผวนของดชันีชี (วดั 11.14% 11.79% 11.21% 11.14% 19.58% 16.35% 15.68% 19.23% 
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ข้อมูลอื$นๆ 

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

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที มีมูลค่าเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี (   

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั (นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั (นบ่อยครั (งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักล่าว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั (น
ด้วย  

ทั (งนี ( กรณีที บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกับการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2. ข้อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที  1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินที ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานข้อมูลเกี ยวกับบญัชีของบุคคลที อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นั (น นอกจากนี (ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงั
ดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที เกี ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพนัตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบคุคลที มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูล
ลกูค้าเพื อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั (นจะได้รับผลกระทบที สําคญัในสองกรณี คือ  

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุน
ทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั (งแต่วนัที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบนัการเงินอื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั (งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที ดําเนินการหกัเงิน ณ ที จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั (งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั (งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุ ที 
เข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ งอาจ
ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั (งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจดัการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั (งผู้ที 
เกี ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี (  

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัท
จดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น) ที มีอยู่ในบญัชีทั (งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนั (นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั (งในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง  

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อที กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็น
ลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั (งนี ( เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  
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(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง  

เพื อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั (งเพื อให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ (นหาก
มีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ 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 อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์
และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั (งนี ( ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดําเนินการอื นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ (น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีกเลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที 
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที 
กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั (น  

ทั (งนี ( ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) 
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนำมิคปันผล  
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Dynamic Dividend Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFDNM-D  
 
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. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  

1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 5,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมต้น : 5,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

2.3. มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500.00 บำท  
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2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 500.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 50.00 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 50.00 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพ่ือเป็นทำงเลือกแก่ผู้ลงทนุที่ต้องกำรผลตอบแทนที่ดีจำกกำรกระจำยกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นทนุ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรแห่งทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
กำรก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำสว่นกำร
กู้ยืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่กำรเกินอตัรำส่วน
ดงักล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (active management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

1.ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):100.00 
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หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั และ
เหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผำ่นกำรลงประกำศในเวบ็ไซต์ของบริษทัจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจ
ลงทนุได้  
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทัจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรตดัสินใจ
ลงทนุได้  
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุซึง่จะส่งผลให้มี net exposure ในตรำสำรแห่งทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม โดยเน้นกำรกระจำยกำรลงทนุในหุ้นทนุที่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี และมีแนวโน้มกำรเติบโตในอตัรำสงู สว่นทีเ่หลืออำจน ำไปลงทนุในตรำสำรแห่งหนี ้
และหรือตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืน ๆ  
 
ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมด้วย ทัง้นี ้โดยจะค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั  
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุเนื่องจำกได้รับค ำสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่
เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
 
•  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ครบถ้วนเป็นไป
ตำมประกำศ ได้แก ่
1. ตรำสำรทนุในประเทศ  
1.1 หุ้น  
1.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants)  
1.3 ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (TSR)  
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (share warrants)  
1.5 ตรำสำรทนุอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรทนุตำม 1.1 – 1.4 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนดเพ่ิมเติม 
2. ตรำสำรหนีใ้นประเทศ  
2.1 พนัธบตัร  
2.2 ตัว๋เงินคลงั  
2.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
2.4 ตัว๋แลกเงิน  
2.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
2.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
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2.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนีต้ำม 2.1 – 2.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 
3. ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตรำสำร Basel III) 
4. ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property 
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
ส่วนท่ี 6 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity 
 
•  อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่
ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต เว้นแต่ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทนุเป็นกำรเฉพำะ
ดงัต่อไปนี ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะ
ลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย 
 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำร
โครงสร้ำงพืน้ฐำน อสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แล้วแต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 15% หรือ 

(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark 
+ 5% 

 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรัพย์สินดงันี ้

1.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสทิธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออก
ตรำสำรได้ 

1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 
เดือน 

1.3 total SIP ตำมข้อ 4 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนี ้หรือตรำสำร
กึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

1.3.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วน
กำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity 
limit) ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3. หน่วย property ในประเทศ ไม่เกิน 15% 

4. total SIP ซึง่ได้แก่ 

4.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค ำนวณ
ตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

4.2 ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อที่ตวัตรำ
สำรและ/หรือผู้ออกตรำสำรที่ต ำ่กว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (non-
investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ไม่มี  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมข้อนีจ้ะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- ไปรษณีย์ 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- ATM 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
- หกับญัชี 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคนืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดักำร 
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ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำรขำย
คืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืน
หน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำที่
ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
 
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ขำยคืนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรับลดมลูค่ำขัน้
ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุยกเลิก
สญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษทัจดักำร
และผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในข้อ 7.6.1 เร่ือง “วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืน เม่ือ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่ขำย
คืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได้เม่ือสิน้วนัท ำกำรที่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนโดยมลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วจะต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
7.4.2 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ำมี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวได้ที่บริษัทจดักำร 
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุ สำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุยกเลิก
สญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษทัจดักำร
และผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แกผู่้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ หรือรับเป็นสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในส่วนของข้อผกูพนั  
 
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักล่ำวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดให้บริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพร้อมให้บริกำรได้ 
โดยจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.3 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหนว่ยได้
ตำมปกติ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
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กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 
15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ  
 
ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ค ำนวณได้ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิดกำร
ให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.4 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้ลงทนุ
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร ได้ทกุวันท ำกำรของ
ธนำคำรพำณิชย์ หรือ ตำมที่บริษัทจดักำร / ผู้สนบัสนนุ (ถ้ำมี) ภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
(1) น ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ธนำคำรพำณิชย์  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ให้โอนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเข้ำบญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเข้ำบัญชีเงินฝำก
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ถอืหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ในกำรรับเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำก
นี ้ถ้ำหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุสัง่จ่ำย
ผู้ถือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
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(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจสัง่ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุอ่ืน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจสัง่ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนับสนนุอ่ืนที่มิใช่ 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ซึง่สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำเช็ค
ไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
เป็นต้น 
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุเปิด
ได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
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(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรพบวำ่
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
โดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของ
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(3) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง
ตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดักำรอำจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำ
กำรถดัจำกวนัที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนัดงักลำ่วไม่รวมกรณีตำม (1) 
และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุที่ใช้ในกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทรำบโดยพลนั  
 
(2) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบ
หรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดย
พลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำย
คืนหน่วยลงทนุอีก บริษทัจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้องช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ยงัค้ำงอยู่
ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้
กระท ำได้ไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
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(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั  
 
(4) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำรรำย
เดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์และกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวมตำมข้อ 22.1.5 ในส่วนข้อผกูพนั 
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน 
หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (4) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ 
ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใดๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมข้อ 
11.1 (1) (2) และ (4) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนั
รำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูต้องตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำร
หยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหนว่ยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้ และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชัว่ครำวหรือ
ถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับค ำสัง่ซือ้และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทีเ่กี่ยวข้อง และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
 
11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ 
(ก) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
(ข) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้ 
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(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนกบั
หรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำข้ำงต้น 
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหน่ำยหนว่ยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะเห็นสมควร
ที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบัแต่
วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :  

มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ของกำรเพ่ิมขึน้ในสินทรัพย์สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ไม่รวมรำยกำรก ำไรหรือ
ขำดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (unrealized profit / loss) ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผล หรืออำจพิจำรณำจ่ำยจำกก ำไรสะสมโดยไม่รวมรำยกำร
ก ำไรหรือขำดทนุสทุธิที่ยงัไม่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (unrealized profit / loss) เม่ือกองทนุมีก ำไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลในอตัรำที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะต้องไม่ท ำให้กองทนุรวมมีผลขำดทนุสะสมเพ่ิมขึน้ในงวดบญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ โดยมีหลกัเกณฑ์
ดงันี ้ 

(1) บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในแต่ละรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยทีค่ ำนวณได้ตำมเกณฑ์ข้ำงต้นต ่ำกว่ำ 0.25 
บำท หรือเม่ือกองทนุมีมลูค่ำหน่วยลงทนุน้อยกว่ำมลูค่ำหนว่ยลงทนุทีต่รำไว้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่จ่ำยเงินปันผลในงวดบญัชีดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะ
ยกยอดผลก ำไรไปในงวดบญัชีต่อไป ทัง้นี ้เพื่อเป็นกำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน  
ปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้ 
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(1) เปิดเผยข้อมลูในลกัษณะที่ผู้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถทรำบได้  
 
(2) แจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเม่ือได้รับกำร
ร้องขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทนุตำมชื่อและ
ที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืน
ใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต  
 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน จะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึง่ต้องน ำไปค ำนวณ
ภำษี  

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.4610 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.0809 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.0856 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.1672 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย ในอตัรำไม่เกินร้อยละ1.0700ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เสนอขำยได้ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เสนอขำยได้ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้
แรก 
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ1.0700ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทนุรวม และค่ำสื่อโฆษณำและ  
ประชำสมัพนัธ์กองทนุรวม ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรเซ็นสญัญำต่ำง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทนุรวม  
 
(1.1) ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
กองทนุเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ได้รับประโยชน์ ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวข้ำงต้นรวมกนัจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรที่
ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(1.2) ภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยของกองทนุเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วขึน้ ทัง้นี ้
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวข้ำงต้นรวมกนัจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(2) ค่ำจดัท ำ จดัพิมพ์ รำยงำนหนงัสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนตำ่ง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั และหรือข่ำวสำรถึงผู้ถือหน่วย
ลงทนุที่บริษัทจดักำรจดัท ำ หรือมีหน้ำที่จดัท ำขึน้ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยก ำหนด ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำจดัท ำ จดัพิมพ์ และค่ำแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ แบบฟอร์มใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ แบบฟอร์มใบค ำสัง่ซือ้และขำยหน่วยลงทนุ ใบ
ยืนยนักำรซือ้และขำยหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุหรือสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกบักองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับกำรส่งเอกสำรและรำยงำนตำ่ง ๆ หรือหนงัสือโต้ตอบและติดต่อกบัผู้ถือหน่วยลงทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(5) ค่ำจดัเตรียม ค่ำจดัท ำ ค่ำจดัพิมพ์ ค่ำวสัด ุเอกสำร และรำยงำนใด ๆ รวมทัง้ ค่ำบริกำรเตรียมกำรจดัส่ง และค่ำบริกำรพิมพ์ใบจ่ำหน้ำซอง ถึงผู้ถือหน่วย
ลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักองทนุรวมโดยตรง ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(6) ค่ำอำกรแสตมป์ และคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวมตำมที่จ่ำยจริง  
 
(7) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย คำ่ใช้จ่ำยในกำรสอบบญัชี และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศก ำหนด เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(8) ค่ำใช้จ่ำยอนัเกี่ยวเนื่องจำกกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนงัสือพิมพ์ กำรจดัประชมุผู้ถือหน่วยลงทนุ 
กำรท ำเอกสำรแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือ ค่ำใช้จำ่ยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(9) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(10) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
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(11) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (ถ้ำมี)  
 
(12) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุรวมในกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร INFO-BANKING ค่ำสมดุเช็ค ตำมที่จ่ำย
จริง  
 
(13) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุรวมจนถึงกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(14) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทนุไม่เกินอตัรำดงักล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะแจ้งอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร ส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของตวัแทน (ถ้ำมี) 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษทัจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่เกินอตัรำดงักล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำร
กองทนุรวม  
 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งอตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของตวัแทน (ถ้ำมี) 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร 
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15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรอำจจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรำดงักลำ่วโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรอำจจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรำดงักลำ่วโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะเผยแพร่ข้อมลูดงักล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

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

ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทนุ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในกรณีหำยและอ่ืน ๆ ที่
เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้ว่ำเป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำม
อตัรำที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
ตำมที่จ่ำยจริง  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปใน
กำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงิน ค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) และค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ
หรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนื เงินปันผล เข้ำบญัชีให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุตำมจริง (ถ้ำมี) ตำมที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินเรียกเก็บจำก
กำรใช้บริกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล เพื่อเข้ำบญัชีของผู้ถอืหน่วยลงทนุหรือโอนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกบญัชีของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(3) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดักำรหรือตวัแทน (ถ้ำมี) หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำก
รำยกำรข้ำงต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2.6 (1) ถึง (19) ข้ำงต้น จะบวกด้วยภำษีมลูค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี)  
 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมข้อ 15.2.6 (1) (2) และ (3) จะค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในแต่ละวนัในกำรค ำนวณ และจะ
ช ำระตดัจ่ำยจำกบญัชีกองทนุรวมเป็นรำยเดือน  
 
ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2.6 (4) ถึง (19) จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชี บริษัทจดักำรจะพิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือ
ทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรตดัค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจะเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร และได้ด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว บริษัทจดักำร
จะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว 
ทัง้นี ้กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถึง เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำร เป็นต้น  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเร่ืองดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรต้องค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั และต้องเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้  
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้  
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15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้อย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแล้ววำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได้ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้
ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว  
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะต้องได้รับมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรได้รับมติพิเศษ 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะใช้มลูค่ำหน่วยลงทุนของสิน้
วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักล่ำว 
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดให้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุวนัท ำกำร 
จะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมด้วย  
 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
2. วนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะ
ครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน  
 
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
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กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3 และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ด ำเนินกำรด้วยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทัว่ถึง และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้  
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรัพย์สินสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษทั
จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำร
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยม
ต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและ
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
 
4. กองทนุรวมใดที่มีกำรลงทนุบำงส่วนในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรกองทนุรวมอำจขอผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต่อส ำนกังำนได้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
 
16.3. แหล่งข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีข้อมลูดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพ์รำยวนั เป็นต้น  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

เป็นไปตำมประกำศ  
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17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรึกษำกองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 30  เดือน เมษำยน 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 30 เมษำยน 2548  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ 
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 
129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำจดักำรกองทนุ
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำร้อย
ละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หำกมี
เหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลือกบริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำมใน
ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบ ให้ถือว่ำ
ผกูพนัผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุ
รวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรบริหำรกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนัท ำกำร นบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชนครัง้แรก และยืน่ค ำขอจดทะเบียนเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
(ข) จดักำรกองทนุรวมให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหวำ่งผู้
ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอย่ำงเคร่งครัด  
 
(ค) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำง ๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้
ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยลงทนุภำยใต้หลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ง) เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุ้นอยู่เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
(จ) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฉ) ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แล้วแต่กรณี  
 
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ซ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุรวม ตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
(ฌ) ด ำเนินกำรฟ้องร้องคดีในนำมของบริษัทจดักำรเพื่อรักษำสทิธิและผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทนุหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม  
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(2) กำรรับและกำรจ่ำยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีกำรรับ และจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์อง
กำรจดักำรของกองทนุรวมที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำรข้อ “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(ข) ได้รับคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุรวม และค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำรข้อ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย ที่เรียกเกบ็
จำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3) กำรแต่งตัง้บคุคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตวัผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) แต่งตัง้ตวัแทนจดัจ ำหน่ำย หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธีิกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
(ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษทัเงินทนุหลกัทรัพย์  
 
(ง) จดัให้มีผู้ช ำระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แต่งตัง้ที่ปรึกษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหน้ำที่เป็นทีป่รึกษำโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ที่ปรึกษำกำรลงทนุ โดยเสียค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ต้องเสียค่ำตอบแทน บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนนัน้  
 
(ฉ) แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(4) กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  
 
(ก) จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(ข) จดัให้มีและเกบ็รักษำไว้ซึง่ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
 
(ง) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(จ) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(ฉ) จดัท ำรำยงำนอตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุ หรือได้หลกัทรัพย์มำเพิ่มเติม ตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ช) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทุนรวม และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้ถอื
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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(ซ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเกี่ยวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบัญชแีละส่งให้แกส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(ฌ) แจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอ่ืน ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
นัน้  
 
(ญ) ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ เพ่ือให้ถึงซึง่วตัถุประสงค์ของกองทนุรวม และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ใน “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ฏ) จดัท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกบัข้อมลูกำรจดักำรกองทนุรวมให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
(ฐ) ชีแ้จงและด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ทีส่นใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร หรือมีเหตกุำรณ์ที่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ หรือต่อกำรเปลีย่นแปลงในรำคำของหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม 
 
(ฑ) ปฏิบตัิหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษทัจดักำรทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ใน
กฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจดักำร
กองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่รวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลกัฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท์ 0-2128-2316  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
(1) ได้รับค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำร ข้อ15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บ
จำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
(1) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่ออกตำม
พระรำชบญัญัติดงักลำ่วโดยเคร่งครัด  
 
(2) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจำกทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้ำอื่น
จนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินต่ำง ๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุเช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และ
ดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของ
กองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจำ่ยทรัพย์สินของกองทนุให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ใน โครงกำรจดักำรกองทนุ  
 
(3) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่ำง ๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำค่ำหลกัทรัพย์
ดงักล่ำว ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเม่ือเห็นว่ำหลกัฐำนถกูต้องแล้ว  
 
(4) รับรองควำมถกูต้องในจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินที่บริษัท
จดักำรโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผู้ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(5) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุของ กองทนุ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(6) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้วหรือ
หยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำง
สมเหตสุมผลหรือไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 
(7) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทุน ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
ตำมปกติท ำให้มลูค่ำทรัพย์สนิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ  
 
กำรด ำเนินกำรให้ควำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องด ำเนินกำรจดัท ำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นหนงัสือ และส่งให้แก่บริษทัจดักำรเพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐำนโดยทนัที และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทนัทีทกุครัง้ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำวเป็นหนงัสอื 
พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
(8) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนดงันี ้ 
 
ก) รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำ หกเดือน
ดงักล่ำว  
 
ข) รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยส่งให้บริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(9) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน และรำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุและกำรค ำนวณหน่วย
ลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วย ลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรได้ค ำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่ำถกูต้องแล้ว  
 
(10) จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
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(11) แจ้งและรำยงำนให้บริษทัจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุ ผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้กำรจองหุ้นเพ่ิมทุน กำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้น และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์ 
 
(12) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งให้แกบ่ริษัทจดักำร 
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และ
อ่ืน ๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชี และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้  
 
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยและค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ (ถ้ำมี) 
 
ง) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ฝำกไว้ 
 
จ) รำยงำนเป็นรำยวนัเกี่ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรัพย์และตำมสถำนภำพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค ำนวณดอกเบีย้ค้ำง
รับ (ถ้ำมี) 
 
ช) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้่ำซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์เป็นรำยวนั (ถ้ำมี) 
 
(13) แจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ์หรือ
ข้อบงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำวจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ  
 
(14) จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษทัจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำทีต่ำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภำยใน 
5 วนันบัแต่วนัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว  
 
(15) ด ำเนินกำรสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นี ้จะต้องไม่เข้ำมำมีอ ำนำจต่อกำรตดัสินใจ
และกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(16) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้อง
บงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(17) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
(18) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำมผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท ำหน้ำทีผู่้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่ำงสมบรูณ์
จนกว่ำกำรจดักำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดที่จ ำเป็นเพ่ือให้กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำร
ทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัที เว้นแตบ่ริษัทจดักำรหรือ
ผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสัง่เป็นอย่ำงอ่ืน  
 
(19) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนที่ได้ให้ควำมเห็นชอบ
หรือที่ได้ให้กำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบโดยพลนั  
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(20) ท ำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสำเหตเุนื่องมำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น จำกรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำ
ตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง  
 
(21) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและทีจ่ะแก้ไขในอนำคต 
 
(22) รับรองผลกำรนบัมติ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่เกินร้อยละ 60 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร 
 
(23) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏบิตัิหน้ำทีต่่อไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึงกำร
ลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุอำจ
ใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะที่
เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักล่ำวมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก่อน  
(1) เม่ือบริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 
90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์อำจบอกเลิกสญัญำ
ได้ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั 
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้
กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดงักล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืน
ใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำทีแ่ก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิก
สญัญำได้ โดยบอกกล่ำวให้บริษทัจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั 
 
(4) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ซึง่ออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรรู้หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไข
ดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่แก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนั
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ถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุำตแล้วบริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลนั เว้นแต่ในกรณีที่ มีเหตจุ ำเป็น
และสมควร ส ำนกังำนอำจพิจำรณำผอ่นผนัหรือสัง่กำรให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิเป็นประกำรอ่ืนได้ 
 
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั  
อนึ่ง ถ้ำกำรเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทุนให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รำยใหม่ หรือตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนอ่ืนใดที่จ ำเป็น เพื่อให้กำรโอนหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภำยใน 30 วนันบัแตว่นัที่สญัญำสิน้สดุลง 
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่มี
นยัส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท์ 0-2128-2316  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของตวัแทนจดัจ ำหน่ำย (ถ้ำมี)  
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ ในอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจดัจ ำหนำ่ย แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินอตัรำที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลู
โครงกำร ข้อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  



กองทนุเปิดกรุงศรีหุ้นไดนำมิคปันผล                                                                        10/05/2022  Page 30 

(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจดัจ ำหน่ำย  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตวัแทนจดัจ ำหน่ำย  
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่ขำยหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำร
ส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รับใบสัง่ซือ้ และรับช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(3) ตรวจสอบควำมถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(4) ยืนยนักำรซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(5) ท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น  
 
(6) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ : ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัได้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
หมายเหตุ: 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำรแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำหน้ำที่เป็น
ผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ก่อนแล้ว 
  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของตวัแทน (ถ้ำมี)  
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ในอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินอตัรำที่ระบไุว้ในส่วนข้อมลูโครงกำร ข้อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทนุรวม”  
 
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นตวัแทนตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตวัแทน  
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
 
(2) รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
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(3) ตรวจสอบควำมถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยน หน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น  
 
(7) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
ที่ปรึกษำกำรลงทนุมีสิทธิได้รับค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดยจะหกั
จำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะได้รับจำกกองทนุ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นทีป่รึกษำกองทนุ และมีสทิธิตำมสญัญำแต่งตัง้ที่ปรึกษำกำร
ลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแต่ประกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่
เพียงผู้ เดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรจดักำรด้ำนอ่ืนใดกต็ำม ทัง้นี ้ที่ปรึกษำกำรลงทนุไม่มีสิทธิที่จะรับทรำบถงึ
กำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
(1) ที่ปรึกษำกำรลงทนุมีหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
1) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัคณุค่ำของหลกัทรัพย์หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุป
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่งให้แกบ่ริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
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2) รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่งให้แก่
บริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
 
3) รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรส่งให้แก่บริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
 
4) รวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
 
(2) ที่ปรึกษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะต้องไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรัพย์กอ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำว  
 
(3) ที่ปรึกษำกำรลงทนุต้องเก็บรักษำข้อมลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและข้อมูลอ่ืนๆ ที่ได้ลว่งรู้มำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทรำบ เว้นแต่
จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(4) ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหน้ำที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
 
(5) ที่ปรึกษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรึกษำกำรลงทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่ำวที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอย่ำงเคร่งครัด 
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุให้เป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุของ
บริษัทจดักำรได้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ที่ปรึกษำที่บริษัทจดักำรอำจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรแต่อย่ำงใด บริษัทจดักำรอำจตกลง
ให้ค่ำตอบแทนแก่ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ซึง่บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบต่อค่ำตอบแทนดงักล่ำวเอง โดยจะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำร
จะได้รับจำกกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกำรลงทนุ 
 
9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรึกษำกองทนุ (ถ้ำมี)  
 
ที่ปรึกษำกองทนุมีสิทธิในกำรให้ค ำปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทัว่ไปของเศรษฐกิจและแนวโน้มกำรเจริญเติบโตของตรำสำรทนุและตรำสำร
หนี ้ที่ปรึกษำกองทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแต่ประกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่เพียงผู้ เดียวในกำร
จดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรจดักำรด้ำนอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรึกษำกองทนุไม่มีสิทธิที่จะรับทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทนุ (ถ้ำมี)  
 
ที่ปรึกษำกองทนุมีหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(1) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไปของประเทศ รวมทัง้สภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 
(2) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกบัสภำวกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้และตลำดตรำสำรทนุ  
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(3) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัแนวโน้มกำรลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตำ่งประเทศ  
 
(4) ที่ปรึกษำกองทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำรหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แกค่ณะที่ปรึกษำกองทนุจะต้องไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรัพย์กอ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำว  
 
(5) ที่ปรึกษำกองทนุต้องเก็บรักษำข้อมลูใด ๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืน ๆ ที่ได้ล่วงรู้มำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทรำบ เว้นแต่
จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฏหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(6) ที่ปรึกษำกองทนุจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหน้ำที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษำกองทนุ  
 
(7) ที่ปรึกษำกองทนุจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด 
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษำกองทนุของบริษัทจดักำรได้โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร ทัง้นี ้
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอให้แต่งตัง้ตวัแทนผู้ทรงคณุวฒิุที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเข้ำเป็นที่ปรึกษำกองทนุได้ 
เพ่ือให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบเม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกองทนุ บริษัทจดักำรอำจตกลงให้ค่ำตอบแทนแก่ที่ปรึกษำกองทนุ โดยบริษัทจัดกำรเป็น
ผู้ รับผดิชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง ซึง่จะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่บริษัทจดักำรจะได้รับจำกกองทนุรวม 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดักำรโดยผ่ำนบริษทัจดักำรหรือตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่บริษัท
จดักำรแต่งตัง้ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุส่วนข้อมลูโครงกำรในข้อ 7. “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
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13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับกำรจดัสรรผลก ำไรในรูปของเงินปันผลจำกกองทนุ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบใุนสว่นข้อมลูโครงกำรหัวข้อ "กำร
จ่ำยเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้แก่
บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้  
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีทีผู่้ รับ
โอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึงท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในส่วนข้อมลูโครงกำร หวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US 
Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร”  
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว  
 
13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ “กำรเลิกกองทนุรวม” 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ ทัง้นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนดิต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด
ของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1 กรณีหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 
 
โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถอืหน่วยลงทนุร่วมกนับริษัทจดักำรหรือ
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ เหล่ำนัน้เป็นผู้ถือหนว่ยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกใน
ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล (ถ้ำมี)  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ 
(email address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักลำ่ว สำมำรถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุตำมปกติได้ 
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บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่ได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่ได้รับกำรปรับปรุง
รำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้  
 
หำกปรำกฏข้อผดิพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผดิพลำดภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำข้อมลูดงักล่ำวถกูต้อง 
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุได้เฉพำะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุร้องขอ
เพ่ือน ำไปใช้เป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 
ก) ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอให้ออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้ที่ส ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ข) ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เร่ือง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ” 
ในกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ให้ออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ ส ำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ
มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผู้ถอืหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรับจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ จะมีข้อควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึง่จะระบชุื่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุหรือใช้เคร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้  
 
จ) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะต้องน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้ำระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จึงจะท ำให้กำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได้ 
 
14.2.2 กรณีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมกำรใช้สมดุบัญชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุจำกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุจะ
ปิดประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ โดยมีวิธีปฏิบตัิส ำหรับผู้ถือ
หน่วยลงทนุรำยเก่ำและรำยใหม่ ดงัต่อไปนี ้
 
1. กรณีเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึง่ลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเร่ิมใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้ สนบัสนนุมีควำมพร้อม
ที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะส่งจดหมำยแจ้งไปยงัผู้ถือหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีควำม
ประสงค์จะขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะต้องน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำรออกให้ มำ
แสดงเพ่ือขอรับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุตำมที่ก ำหนด และผู้ถือหนว่ย
ลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรับสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้ติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทนุไปแล้ว บริษัทจดักำรจะไม่น ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุอีกต่อไป  
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ผู้ถือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไม่ได้ติดตอ่ขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงประสงค์ขอรับหนงัสือรับรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุโดยบริษัทจดักำรจะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร 
 
2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทนุรำยใหม่ซึง่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนับสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุให้ได้แล้ว เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนัน้ให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ถอืหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะ
ไม่มีกำรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุรำยใหม่ดงักล่ำว  
 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่ำ
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแกผู่้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของกองทนุ
และให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 
5. ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัท ำ
รำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือว่ำถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัข้อมูลที่บนัทึกไว้
ในระบบนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน  
ปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เปิดเผยข้อมลูในลกัษณะทีผู่้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถทรำบได้  
 
(2) แจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเม่ือได้รับกำร
ร้องขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทนุตำมชื่อและ
ที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุและส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืน
ใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต  
 
(4) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน จะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินซึง่ต้องน ำไปค ำนวณ
ภำษี  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือเม่ือ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล 

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเทจ็จริงท่ีบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของ
กองทุนนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดให้เป็น 
ผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมูลค่ำตรำ
สำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อำจก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ก็ได้ 
หรือเม่ือปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล 

2. กำรแจ้งต่อส ำนกังำน ข้อมลู: ประเภท จ ำนวน ชื่อผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง เงินส ำรอง (ถ้ำมี) และวนัทีบ่ริษัท
จดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ แล้วแต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

3. กำรจดัให้มีข้อมลู จดัให้มีข้อมลูตำม 2. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ยของกองทนุ ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรแจ้ง
ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วนัด้วย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตสุมผล และกำร
จ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ 

 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ได้มีกำรก ำหนดผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สิน
อ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุได้เม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผกูพนั  
 
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้ 
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(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สนิที่กองทนุจะได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน มลูค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรได้มำซึง่ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน เป็นต้น  
 
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
 
(2.3) จดัให้มีหรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึง่แสดงให้เหน็ได้ว่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
 
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตผุลประกอบบทวิเครำะห์ทีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทุน  

การด าเนินการ รายละเอียด 
1. แจ้งข้อมลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ได้รับทรัพย์สินมำ 

ข้อมลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง วนัที่บริษัท
จดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน พร้อมทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงน้อยเกี่ยวกบัทรัพย์สินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 

2. เปิดเผยข้อมลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรได้แจ้งส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ได้รับทรัพย์สินนัน้มำว่ำ
กองทนุได้รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนซึง่ผู้ลงทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดได้ที่
ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยให้ระบไุว้ในกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทนุได้รับมำจำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรต้องไม่น ำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน และเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรต้องน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั (เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยที่มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สิน
ดงักล่ำวแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนัและตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่
สมำคมก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
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รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุได้บริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึง่ทรัพย์สินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุก็ได้ 

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุได้บริษัทจดักำร ต้อง
จ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักล่ำวก็ได้ 

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทนุ เว้นแต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ให้แก่ผู้ถือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 

6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรได้เฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีไ้ม่คุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วยจะคุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ 

หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบั
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวได้ต่อเม่ือได้ระบรุำยละเอียดไว้ในข้อผูกพนัแล้ว  

6.4 ส ำหรับกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรได้บนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจดักำรได้รับช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้อง
ดงักล่ำวเป็นเงิน ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้ลงทนุ
สถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ
ไม่เป็นผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยให้ผู้ถือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที ่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ (มตขิองผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั หรือที่ก ำหนด
ไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
แต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิดที่
ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ให้ถือว่ำข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
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กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถอืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : ไม่มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1 บริษัทจดักำรจะเลิกกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิด 
 
22.1.2  เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
 
22.1.3 เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของโครงกำร
จดักำรให้เลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏวำ่ 
(1) มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว   
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(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อผู้
ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
 
22.1.5 มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด  
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมข้ำงต้น จะไม่น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
กำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้  
 
22.1.6 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 22.2 เม่ือปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดย
สจุริตและสมเหตสุมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 22.1.5 และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้
 
22.2.1 ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
 
22.2.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลกิกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทนุได้ 
(ข) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(ค) แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3 จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระท ำได้
เพ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ถอืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
 
22.2.4 ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิก
กองทนุ และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุ
รวมให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทนุ 
ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอนทรัพย์สิน
คงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร
ไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอ่ืน บริษัท
จดักำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะได้น ำทรัพย์ดงักล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้ 

 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำรกองทนุรวม  
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