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ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารหนีต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที%เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง
ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นอัตราประมาณร้ อยละ 0.60 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี และเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง% จะ
เน้ นลงทุนในตราสารที%ออก รั บรอง รั บอาวัล หรื อคําประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรื อภาคเอกชน ที%มีอันดับความ
น่าเชื%อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ%งอาจมีบางขณะที%กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึง% มีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึง% มีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที%เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีในประเทศได้ แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวS เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรื อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวS แลกเงิน ตัวS สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซือหุ้นกู้ ที%กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื%อการฟื นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน และ/หรื อเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรื อตราสารหนีอื%นใดที%ธนาคารที%
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนรายใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คําประกัน และ/หรื อ ตราสารหนีที%
บริ ษัทเอกชนทัว% ไป เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน เป็ นต้ น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ%งตราสารหนีที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรื อที%ไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื%อถือ (Unrated Bond) ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที%มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้ องกันความเสี%ยงจากอัตราดอกเบีย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื%น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื%น ตามที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
7. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้ อ 1 บริ ษัทจัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้ วย โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ% ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรื อก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลาที%ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื%องจากได้ รับคําสัง% ขายคืน หรื อสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื%อรอการลงทุน ทังนี ต้ องไม่เกิน
กว่า 10 วันทําการ
ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราประมาณร้ อยละ 0.60 โดยเฉลีย% ต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 7,000 ล้ านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการซึ%งเท่ากับ 1,050 ล้ านบาท ทังนี หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที%เพิ%มอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะดําเนินการปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
• กองทุนรวมนีเหมาะสมที%จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที%สามารถลงทุนได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้ องการมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีส% งู กว่าการฝากเงิน
• ปั จจัยใดที%มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ความเสี%ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้ นและดอกเบียเมื%อครบกําหนดอายุของตราสารที%กองทุนได้ ลงทุนไว้ ซึง% อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับเงินลงทุน
คืนหรื อไม่ได้ รับเงินคืนตามที%คาดหวังไว้
- กองทุนนีมีสภาพคล่องจํากัด เนื%องจากเป็ นกองทุนที%ไม่เปิ ดให้ ซือขายแบบกองทุนเปิ ดทัว% ไป โดยกองทุนมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน
• กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมที%มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที%ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
• กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที%สินสุดรอบบัญชีครังแรกคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
- วันที%สินสุดรอบบัญชีคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
2. ข้ อกําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่ วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ที%ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้จองซือจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื%อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซือ ขาย และสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน โดยผู้จองซือต้ องกรอกรายละเอียดและข้ อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน อย่าง
ถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง% ลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื%นใดที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม

กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื%อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื%อนไขการลงนาม
ง) สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของผู้มีอํา นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคล
จ) หนังสือมอบอํานาจในกรณีผ้ มู ีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลไม่ได้
เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที%ระบุในหนังสือรับรองกระทรวง
พาณิชย์ ซึง% เอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื%นใดที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม

ในกรณีที%ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ตังแต่ 2 คนขึนไป ถือหน่วยลงทุนร่ วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื%อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที%มีชื%อแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี จะต้ อง
เป็ นไปตามเงื%อนไขที%ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ
คืนหน่วยลงทุนที%เปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื%อนไขเป็ นไปตามที%กําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ%ากว่า 510,000 บาท และสัง% ซือครังถัดไปไม่ตํ%ากว่า 2,000 บาท โดย
คํานวณเป็ นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนัน หากจองซือหน่วยลงทุนด้ วยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้ รับหน่วยลงทุน
51,000 หน่วย
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในช่วงเสนอขายครังแรกระหว่างวันที% 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เท่านัน
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ3 และการชําระเงินค่ าจองซือ3 หน่ วยลงทุน
กรณีจองซือผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ผู้จองซืออาจชําระเป็ นคําสัง% หักบัญชีเงินฝากที% บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เช็ค หรื อดราฟต์ ที%ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บได้ ในวันเดียวกับ
วันที%จองซือหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรื อสัง% จ่ายเช็คต้ องขีดคร่ อมเข้ าบัญชีชื%อ “บัญชีรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุ งศรี ” ซึ%ง
บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันไว้ กบั บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
กรณีจองซือผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น
ผู้จองซืออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ ที%บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น โดยสามารถโอนเงินหรื อ
สัง% จ่ายเช็คขีดคร่อมเข้ าบัญชีชื%อ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี ” ซึง% บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที% บมจ. ธนาคารกรุง
ศรี อยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. ธนาคารยู
โอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื%อรายย่อย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน,
บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื%อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม
กรณี จองซือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่วย
ลงทุนอื%น
ผู้จองซือที%ได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถจองซือหน่วยลงทุนได้
ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และจะต้ องทําการสัง% ซือให้ เสร็ จสินภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกดังกล่าว
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั% ซือที%ได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการที%กําหนด ในกรณี
ที%เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือได้ หรื อรายการคําสัง% ไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสัง% ซือหน่วยลงทุนนัน โดยผู้สั%งซือสามารถใช้ บริ การสัง% ซือหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน
ผู้จองซือหน่วยลงทุนจะได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที%จองซือ หลังจากที%บริ ษัทจัดการได้ รับใบจองซือที%ถกู ต้ องครบถ้ วนและได้ รับชําระเงิน
ค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ ว ในกรณีที%มียอดรวมการจองซือหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง% ซือก่อน ได้ ก่อน” ตามวันและเวลาที%ได้ รับรายการซือขายหน่วยลงทุน
ในกรณีจองซือหน่วยลงทุนพร้ อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที%สงั% ซือ (Pro Rata) ให้ แก่ผ้ ูจองซือหน่วยลงทุนพร้ อมกัน ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที%จะตัดสิทธิ ผ้ ูจองซือที%
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามที%โครงการกําหนดเกี%ยวกับวันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกในกรณีที%มียอดการจองซือในวันแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการ และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
(1.6) การคืนเงินค่ าซือ3 หน่ วยลงทุน
ในกรณีที%ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครังแรกไม่ได้ รับการจัดสรรไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วนและ/หรื อในกรณีที%บริ ษัทจัดการต้ องยุติ
โครงการจัดการเนื%องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ประชาชนได้ ถึง 35 ราย ทําให้ ไม่สามารถจัดตังกองทุนได้ บริ ษัทจัดการจะชําระ
ค่าจองซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที%เกิดขึนจากเงินที%ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) คืนให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนโดยโอน
เงินข้ าบัญชีเงินฝาก หรื อ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ตามที%อยู่ที%ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายในหนึ%งเดือนนับตังแต่วนั ถัด
จากวันสินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน ในกรณีที%บริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ
และผลประโยชน์ (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ จู องซือหน่วยลงทุนได้ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตํ%ากว่าร้ อยละเจ็ด
ครึ%งต่อปี นับแต่วนั ที%ครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที%บริ ษัทจัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ ครบถ้ วน
ทังนี ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที%ขายได้ แล้ วดังกล่าว จะใช้ ราคาตามมูลค่าที%ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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(2) วิธีการรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
เนื%องจากกองทุนนีไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ทังจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยัง
กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี%ยนแปลงกองทุนปลายทางใน
ภายหลังก็ได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ%งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการก่อนวันสินสุดอายุ
โครงการ และในวันทํารายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติในอัตราประมาณร้ อยละ 0.60 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก พร้ อมกับจํานวนหน่วยลงทุนส่วนที%เหลือทังหมดของกองทุน เพื%อใช้
ในการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการ
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ ว และในการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของสินวันทํารายการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการรั บซือคืนหน่วยลงทุน โดยทํา การสับเปลี%ยนหน่ว ยลงทุน
อัตโนมัติในวันทําการถัดไป ดังนัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรื อสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื%นได้ โดยให้ เป็ นไปตามเงื%อนไข
ที%ระบุไว้ ในหนังสือชีชวนของกองทุนปลายทาง
• กรณีใดที%บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีให้ แก่ผ้ ลู งทุนที%มิใช่รายย่อยหรื อผู้มีเงินลงทุนสูง เท่านัน
• กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกี%ยวกับการเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง% ที%รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง% ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- การเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง% ที%รับไว้ แล้ ว ได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมข้ อ 10. และ ข้ อ 11. ตามลําดับ
- การหยุดรับคําสัง% ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื%อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที%มีความจําเป็ นเพื%อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรื อเพื%อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสัง% ซือ คําสัง% ขายคืนหรื อคําสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้ เป็ นการชัว% คราวตามระยะเวลาที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึง% ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
• วิธีการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
(1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนได้ เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และเป็ นการสับเปลี%ยนจากกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงินพลัส กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตรา
สารเพิ%มทรัพย์ และกองทุนเปิ ดกรุงศรี สมาร์ ทตราสารหนี เท่านัน
- กองทุน นี ไม่ อนุญ าตให้ มีก ารสับ เปลี% ย นออกจากกองทุ น เว้ น แต่ เป็ นการสับ เปลี% ย นหน่ ว ยลงทุน อัต โนมัติ เ มื% อครบกํ า หนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที%ระบุไว้ ในรายละเอียดโครงการหัวข้ อเรื% อง “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
(2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
- ท่านสามารถสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนโดยจะต้ องเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ%ากว่า “มูลค่าขันตํ%าของการสัง% ซือหน่วยลงทุน” ที%กําหนดไว้
- กรณีที%กองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทางและเป็ นการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครังแรก หากภายหลังจากการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางแล้ วปรากฏว่า การสัง% สับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนมีมูลค่าตํ%ากว่า 510,000 บาท บริ ษัทจัดการจะยกเลิกคําสัง% ทํารายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้ รับความยินยอมจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว
(3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
การสับเปลี%ยนผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนได้ ที%บริ ษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
อื%น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที%
ต้ องการสับเปลี%ยนออกจากกองทุนต้ นทาง เมื%อเจ้ าหน้ าที%ตรวจสอบคําสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที%จะส่งมอบสําเนาคําสัง%
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน
หน่วยลงทุนอื%น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที%ได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถสัง% สับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนได้ ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก และจะต้ องทําการสัง% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนให้ เสร็ จสินภายในเวลา
15.30 น. ของวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกดังกล่าว
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หน้ า 5
ผู้สงั% สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง% สับเปลี%ยนนันได้ เสร็ จสินสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทังสิน ทังนี บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที%จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนได้ เมื%อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
(4) ราคาขายและรั บซือ3 คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี%ยนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง การคํานวณราคาสับเปลีย% นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที%ใช้ เพื%อคํานวณราคารับซือคืนของวันทํา
การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายอื%นๆ (ถ้ ามี)
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้ เพื%อคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันที%กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถ้ า
มี) และค่าใช้ จ่ายอื%นๆ (ถ้ ามี)
อนึ%ง มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้ คํานวณราคาขายและรับซือคืนในการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าที%ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
• กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื%นที%มิใช่ “ผู้ลงทุนที%มิใช่รายย่อยหรื อผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้ นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก ซึง% เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง% ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื%นคําขอโอนหน่วยลงทุนที%บริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
• ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื%อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง% ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ%งเท่านัน โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื% องใด ภายใต้ เงื%อนไขอย่างไร
- กองทุนนีมีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง ในกรณีผ้ ูถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที%เกินดังกล่าว
• ในกรณีที%กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ% หุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที%ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิ%มเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที%บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที%สํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
• กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรื อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-3377
- กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที%บริ ษัทจัดการปฎิบัติไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%
เกี%ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
• การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพื%อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที%ไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีที%ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื%น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที%อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพื%อ
บริ ษัทจัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
• ข้ อมูลเกี$ยวกับบริษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื%อดังต่อไปนี
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิzไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 145 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,428 ล้ านบาท
• รายชื$อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอืออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(6) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(7) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื%นภิบาล
(8) นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ
(9) นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิzพงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายจาตุรันต์ สอนไว
(17) นายชูศกั ดิz อวยพรชัยสกุล
(18) นายพลสิทธิz อาหุนยั
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายเกียรติศกั ดิz ปรี ชาอนุสรณ์
(22) นายธนียะ เภาสู่
(23) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(24) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที%กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที%กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายบริ หารความเสีย% งด้ านการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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• รายชื$อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานที$เกี$ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง3
หน้ าที$ความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ชื$อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ, CFA - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร,
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
CFA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA, - ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
FRM
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ,
CFA
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University
of Singapore ประเทศสิงคโปร์
นายจาตุรันต์ สอนไว
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
z
นายชูศกั ดิ อวยพรชัยสกุล,
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
CFA
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ%ง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพลสิทธิz อาหุนยั
- ปริ ญญาโท การเงิน Sasin
Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of British Columbia
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี%ยน
นักศึกษาที% Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยี%ยม)
- ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด (บลจ.
ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- Bond Investment Manager

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บ. เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- Barclays Capital (Singapore)

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Credit Research Analyst

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการลงทุน

- บ. พลังงานบริ สทุ ธิz จํากัด (มหาชน)

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย
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- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสี%ยง
ด้ านการลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

บริษท
ั หลักทรัพยPจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 8
ชื$อ นามสกุล
นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน,
University of Bath, UK
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

• รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื%อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั% พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์คนั ทรี% กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 0อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั% พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
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เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-648-1111
02-684-8888
0-2696-0000
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3390
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-009-8888
02-266-6697
02-0265100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
02-274-9400
02-508-1567
02-061-9621
02-430-6543
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• รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ 0มสกุล

ทีอยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
0 8 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

- รายชื%อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื%อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
ทังนี นอกจากหน้ าที%ตามที%กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที%ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3
• ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ%มเติมเกี%ยวกับกองทุนรวมนีได้ ที%สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี%ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของที%เกี%ยวข้ อง ซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที%เกี%ยวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชื%อถือของผู้ออกตราสารเพื%อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข3 องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี%ยงจากตราสารหนีที%กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีนัน ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบียให้ กองทุนเมื%อ
ถึงวันที%ครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนีที%ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภาครัฐ ซึง% มีความเสี%ยงจากการผิดนัดชําระหนีทังเงินต้ นและดอกเบีย
ในระดับที%ยอมรับได้
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
ได้ แก่ ความเสี%ยงที%เกิดจากการที%ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึนลง เนื%องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้ อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื%อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที%เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือก
ตราสารทีด% ี ตามปั จจัยพืนฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง% อาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าว
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ในกรณีที%เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี%ยงที%ไม่สามารถขายตราสารที%กองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคาที%ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาที%กําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
เนื%องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที%มีอายุของตราสารใกล้ เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซือขายเปลี%ยนมือของตราสาร บริ ษัทจัดการจึงมิได้ ตระหนัก
ต่อความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
กรณีตราสารหนีที%กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียและเงินต้ นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้ กองทุนมีความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเมื%อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินบาท ซึง% จะทําให้ ผลตอบแทนที%ได้ รับไม่เป็ นไปตามที%คาดได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
เนื%องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV เพื%อเป็ นการป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยน
กองทุนมีนโยบายที%จะป้ องกันความเสี%ยงอันอาจเกิดขึนทังหมด โดยใช้ สญ
ั ญาสวอปอัตราแลกเปลีย% น (Currency Swap) และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดอัตราแลกเปลีย% น
(Currency Forward) เพื%อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที%สําหรับตราสารที%มีการจ่ายเงินต้ นและดอกเบีย และ/หรื อผลตอบแทนอื%น เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน
จะทําการป้ องกันความเสี%ยงที%อาจเกิดขึนจากอัตราแลกเปลี%ยน เพื%อไม่ให้ เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที%เป็ นเงินบาท
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การที%กองทุนมีการป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยนเงินทังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนเพิ%มขึนจากการลงทุนที%กองทุนไปลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้ าเพื%อป้ องกันความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเงิน อันเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราแลกเปลี%ยนเงินไม่เป็ นไปตามที%คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสี%ยงดังกล่าวให้ เหมาะสม เพื%อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า โดยที%บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที%กระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี%ยงที%คู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที%ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื%อถืออยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อในกรณีต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยPจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 11
8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงภายในประเทศที%กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี%ยนแปลงผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท การเปลี%ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง หรื อสาเหตุอื%นๆ อันอาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนีได้ ตรงตามระยะเวลาที%กําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ที%เสนอขายในต่า งประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทําการลงทุนบริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ที%อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีของประเทศที%เข้ าลงทุนอย่างถี%ถ้วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ%งรวมถึงช้ อจํากัดของ
การเคลื%อนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศที%กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื%อประเมินความเสี%ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ ซึง% อาจช่วยลดความเสี%ยงในส่วนนีได้

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํ%ากว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
5 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ที%ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที%ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว% ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที%ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน ต้ องขึน
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.1.1 เป็ นตราสารหนีที%ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที%ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย)
6.1.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
6.1.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว% ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที%ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรื อ 6.1.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรื อ
(2) นําหนักของตราสารทีล% งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุนใน benchmark + 5%
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6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน
ต้ องขึนทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ข้ อ 1.2 หรื อข้ อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที%จดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื%อการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว% ไปของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที%อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที%อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื%นนอกเหนือจากที%ระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
ั ญา
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัทที%อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ%งดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวS แลกเงินหรื อตัวS สัญญาใช้ เงิน ที%นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที%มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที%กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิzมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2 reverse repo
3 securities lending
4 total SIP ซึง% ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที% 1: อัตราส่วนการลงทุนทีค% ํานวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5 derivatives ดังนี
5.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที%มีวตั ถุประสงค์เพื%อการลดความเสี%ยง (hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี%ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที%มีอายุโครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี%ย
ตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมที%อายุกองทุนคงเหลือ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะกองทุนรวมที%
มีอายุโครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี%ยงที%มีอยู่

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ product limit
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
1 ตราสารหนีของผู้ออกรายใดรายหนึ%ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทยหรื อตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) ตราสารรายนัน ตามที%เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทังนี ในกรณีที%ผ้ อู อกตราสารมีหนีสินทางการเงินที%ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํา
มูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้ องเป็ นข้ อมูลที%มีการ
เผยแพร่เป็ นการทัว% ไป และในกรณีที%ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที%
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนีของผู้ออกรายนันเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่ในกรณีทผี% ้ อู อกตราสารได้ มีการยื%นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที%กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโดยเป็ นตราสารที%ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
บริ ษัทจัดการจะลงทุนเพื%อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษทั จัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่กรณีที%ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื%นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ%ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที%ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที%ออกหน่วยนัน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที%มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรื อที%แก้ ไขเพิ%มเติม

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M67 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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หน้ า 15
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้ วย มูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที%คํานวณ)
รายการที$เรี ยกเก็บ
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง3 หมดที$ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมที%ปรึกษาการลงทุน
• ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน
• ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
• ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
• ค่าใช้ จ่ายที%เกิดขึนเพื%อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อื%นใดที%เกิดขึนจาก
การทํารายการซือขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ3 ขายหลักทรั พย์

อัตราตามโครงการ
ไม่ เกิน 1.9474
ไม่เกิน 1.6050
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริ ง และไม่เกิน 0.1070
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริ ง

ไม่เกิน 1.9474
ตามที%จ่ายจริ ง

ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี
ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็ น 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที%เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั% ซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที%รวมภาษี มลู ค่าเพิ%มหรื อภาษี ธุรกิจ
เฉพาะหรื อภาษี อื%นใดแล้ ว
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที%เสนอขายนัน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื%นเพื%อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที%
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื%นเพื%อกองทุนรวม ซึ%งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื%นเพิ%มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ข้ อมูล ณ วันที$ 19 ตุลาคม 2564
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ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต้ ่างประเทศ 6M67
- ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
Krungsri Foreign Fixed Income 6M67 Fund
- Not for Retail Investors (AI)
KFFAI6M67

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้นแต่เนือ้ ควำมจะแสดงให้เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M67 - ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M67 - ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง กองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุนในลักษณะผ่อนคลำยกว่ำกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป และจำกัด
กำรเสนอขำยและกำรถือหน่วยลงทุนไว้เฉพำะผูล้ งทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่และผูม้ ีเงินลงทุนสูง
ผูม้ ีเงินลงทุนสูง หมำยถึง ผูท้ ี่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้ แรกตัง้ แต่ 500,000 บำทขึน้ ไป (initial minimum subscription)
ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง ผูล้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วย กำร
กำหนดบทนิยำมผูล้ งทุนสถำบันและผูล้ งทุนรำยใหญ่ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือประกำศอื่นใดที่กำหนดเพิ่มเติมในอนำคต
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ หมำยถึง ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ผูส้ นับสนุน หมำยถึง ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือ วันทำกำรของกองทุนหลัก
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือช่ องทำง
อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้นทำง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
คำเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทั่วไปที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
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มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิน้ วันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้
ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำร
ที่ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่รำคำหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
ใดๆ อนุญำตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดกำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ทปี่ รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้จดั ทำงบกำรเงินรวม
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“กองทุนฟื ้ นฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
“กองทุนรวมวำยุภกั ษ์” หมำยถึง กองทุนรวมที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2546
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ตอ้ งกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสิน
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“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้กบั ผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝำกได้เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็ นหุน้ ได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รฐั บำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง
หรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ำ้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้มีขนึ ้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซือ้ เสนอขำยหลักทรัพย์จำกผูเ้ สนอซือ้ หลำยรำยและผูเ้ สนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยผูใ้ ห้บริกำรไม่อำจใช้ดลุ ยพินิจ
ในกำรจัดกำรซือ้ ขำยเป็ นประกำรอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั กำรอนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
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“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงซึ่งกำหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผูม้ ีเงินลงทุนสูง” หมำยถึง ผูท้ ี่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้ แรกตั้งแต่หำ้ แสนบำทขึน้ ไป (initial minimum subscription)
“ผูม้ ีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผูท้ ี่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้ ำ้
ประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซอื ้ ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซอื ้ ขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
2. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้รบั กำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ” หมำยถึง หุน้ กูท้ ี่มีกำหนดเวลำชำระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
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“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำร
มีภำระผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมที่ระบุในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ใน
อสังหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป อื่นใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
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“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถำบัน ซึ่งอยู่ภำยใต้บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ.
2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ ำ้ เพื่อให้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ ขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทัง้ ให้
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์หรือ
ตรำสำรที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
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“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตรำสำรมีถ่นิ ที่อยู่ ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัด
ชำระหนีข้ องรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M67 - ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Foreign Fixed Income 6M67 Fund - Not for Retail Investors (AI)
1.3. ชื่อย่อ : KFFAI6M67
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยครัง้ เดียว
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1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) :
1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
1. อำยุโครงกำรประมำณ 6 เดือน ซึ่งอำจจะมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ 6 เดือน เป็ นระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน โดยนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบวันทีส่ นิ ้ สุดอำยุโครงกำรภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนฯ
ดังกล่ำว และในกรณีที่เป็ นวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทำกำรถัดไป
2. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรสำรองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอำจมีผลกระทบทำ
ให้กองทุนไม่สำมำรถแปลงค่ำเงินลงทุนกลับมำเป็ นสกุลเงินบำทได้ในวันที่กองทุนครบอำยุโครงกำร จึงทำให้กองทุนอำจมีอำยุโครงกำรมำกกว่ำ 6
เดือน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำนำเงินลงทุนรวมทัง้ ผลประโยชน์ที่ได้รบั จำกเงินลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปลงทุนต่อในทรัพย์สนิ
ต่ำงๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขดั กับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูล้ งทุนของกองทุนดังกล่ำว โดยบริษัท
จัดกำรจะทำหนังสือแจ้งให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จัดกำรจะนำเงินลงทุนพร้อมทัง้ ผลประโยชน์ทงั้ หมดกลับคืนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนโดยเร็วที่สดุ ในโอกำสแรกที่บริษทั จัดกำรสำมำรถกระทำได้
3. กองทุนนี ้ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในกลุ่มกองทุนดังกล่ำว
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
4. ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้จำนวนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จัดตัง้ กองทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ หำกยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุน บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำย
หน่วยลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำ
นัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
6. ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7
วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวัน
สุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
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7. บริษัทจัดกำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทำกำรสุดท้ำยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ผลู้ งทุนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนรวมที่เสนอขำยเฉพำะผูม้ ีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้น: 7,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกิ นร้อยละ 15
ของจำนวนเงินทุนโครงกำร ทัง้ นี ้ หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่
เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มเติมต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรวเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้แก่
บริษัทจัดกำรได้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในกำรจัดสรรวงเงินดังกล่ำวกำหนด
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 700,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 510,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 0 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 0 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 0 บำท
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 0 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่ำต่ำกว่ำที่กำหนดตำมข้อ 2.6 และข้อ 2.7
ข้ำงต้น โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ ให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในตลำดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ทัง้ นี ้ จะระดมเงินทุนจำกผูม้ ีเงินลงทุนสูงไปลงทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้
ในโครงกำรจัดกำร
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
และมีนโยบำยลดหรือป้องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดที่มีอยู่
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนในนำมกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้ จะทำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวมเท่ำนัน้
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์กำรลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
ไม่มี
หมำยเหตุ: เนื่องจำกกองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีค่ ำดหวังตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด จึงไม่จำเป็ นต้อง
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุนกับตัวชีว้ ดั
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุน buy & hold
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ และเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตรำสำรที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือคำ้ ประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรือภำคเอกชน
ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade)
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2. กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่
สำมำรถลงทุนให้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ เช่น ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันเลิกกองทุน ซึ่งมี
ระยะเวลำประมำณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนีใ้ นประเทศได้แก่ ตรำสำรภำครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พัน ธบัตร
รัฐบำล หรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุน้ กู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ กู้ ที่กระทรวงกำรคลัง
หรือกองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล หรือผูค้ ำ้ ประกัน และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำง
กำรเงิน หรือตรำสำรหนีอ้ ื่นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรำยใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล
ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ำ้ ประกัน และ/หรือ ตรำสำรหนีท้ ี่บริษัทเอกชนทั่วไป เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกั น เป็ นต้น
4. กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนีท้ ี่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รบั กำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) และอำจป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้
ลงทุนได้
7. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุนตำมข้อ 1 บริษัทจัดกำรจะไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนครบอำยุโครงกำรหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศที่ได้รบั
อนุมตั ิจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจของทำงกำร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรอำจนับมูลค่ำของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ย นเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง รวมในอัตรำส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศด้วยได้
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อนีจ้ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
ไม่มี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน : -

7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
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7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมอัตรำที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน พร้อมกับจำนวนหน่วย
ลงทุนในส่วนที่เหลือทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย ณ สิน้ วันทำกำรก่อนวันสิน้ สุดอำยุโครงกำร
ตัวอย่างการคานวณ
จำนวนเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรดำเนินกำรให้ทงั้ หมด
= ร้อยละ X.XX โดยเฉลี่ยต่อปี ของ [มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันทีผ่ ถู้ ือหน่วยเริม่ ลงทุนคิดตำมรำคำที่ตรำไว้ (10 บำทต่อหน่วยลงทุน) ]
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นมูลค่ำที่จดั สรรไม่เกินกว่ำเงินสดรับที่ได้รับจำกดอกเบีย้
ของตรำสำรหนีท้ ลี่ งทุน และ/หรือ เงินที่ได้จำกกำรคืนเงินเมื่อตรำสำรหนีค้ รบกำหนด หักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ หรือจำนวนเงินที่กนั เงินสำรองสำหรับหัก
ค่ำใช้จ่ำยของกองทุน (ถ้ำมี) โดยพิจำรณำจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ จริงตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรำยลดลง
แต่ไม่ถือว่ำเป็ นกำรจ่ำยเงินปันผล
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : เมื่อสิน้ สุดอำยุโครงกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1 วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
เนื่องจำกกองทุนนีไ้ ม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ หมดของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรำย ในวันทำกำรก่อนวันสิน้ สุดอำยุโครงกำร
7.6.2 เงื่อนไขกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
7.6.2.1 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ำ่ งประเทศ
6M67 - ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI) ทัง้ จำนวนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือ
กองทุนเปิ ดตรำสำรหนีอ้ ื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะระบุรำยชื่อกองทุนปลำยทำงที่
แน่นอนไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทุน
ปลำยทำงในภำยหลังก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ ำวในวันทำกำรก่อนวัน
สิน้ สุดอำยุโครงกำร และในวันทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะจัดให้มีกำรดำเนิน กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ หมดของกองทุนนี ้ เพื่อใช้ในกำรสับเปลีย่ นหน่ วยลงทุนไปยังกองทุน
ปลำยทำงโดยอัตโนมัติ โดยถือว่ำบริษทั จัดกำรได้รบั ควำมยินยอมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวแล้ว และในกำรรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัตขิ องสิน้ วันทำรำยกำร
ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดกำรทรำบพอร์ตกำรลงทุนจริง รวมถึงอัตรำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรประมำณกำรผลตอบแทนของ
กองทุน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นใด บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วนก่อนเริ่มทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อไป
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ภำยหลังจำกกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำกำรถัดไป ดังนัน้ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุน
ปลำยทำง
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7.6.2.2 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะนำส่งใบยืนยันรำยกำร
ดังกล่ำว ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ และ/หรือทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email
address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หำก
บริษัทจัดกำรไม่ได้รบั กำรทักท้วงใดๆ จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำรที่ระบุไว้ในใบยืนยัน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำกำร
ทำรำยกำรดังกล่ำวถูกต้องแล้ว
7.6.2.3 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี ้ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนอำจได้รบั เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่ำอัตรำร้อยละที่กำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
เสนอขำยหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ผดิ นัดชำระดอกเบีย้ หรือเงินต้นของตรำสำรหนี ้ หรือ
(2) จำนวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ได้รบั จำกเงินลงทุนหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรทัง้ หมดไม่เพียงพอ
7.6.2.4 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจัดกำรและชำระบัญชีกองทุนตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรต่อไป
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.

9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1 บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณี ที่
กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
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(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของบริษัทจัดกำร
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ ถกู ต้องตำมที่ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2 กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 10.1 บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัด กำรจะรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
การดาเนินการในกรณีทผี่ ู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนีต้ ามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพ
คล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน
การไม่ขายหรือไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคาสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั่งซือ้ หรือคาสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of
dealings)
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมสำมำรถดำเนินกำรได้สงู สุดไม่เกิน 5 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
โดยบริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้องระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ ู แล
ผลประโยชน์ อันเนื่องจำก เหตุจำเป็ นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ง กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน
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ทัง้ นี ้ กำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
ด้วยเหตุอื่น ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ

13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนอื่นที่มิใช่ “ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คื นหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่ อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.9474 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)
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15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
ก) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ ำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
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(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จำกกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
หมายเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :ไม่มี
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของธนำคำรพำณิชย์ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย์กำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทั้งหมด
หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
คำนวณ เป็ นฐำนในกำรคำนวณ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกกองทุน อย่ำงใดอย่ ำง
หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนเป็ นสำคัญ
(1) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป หรือ
(2) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียว
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (2) เฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชีจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยทัง้ จำนวนของกองทุน
รวมทันที ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้
หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวันทีส่ นิ ้ สุดอำยุโครงกำร ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนัก
บัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึง ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำร
เปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำร เป็ นต้น
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15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้วำ่ ผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
15.5.3. ในกรณีที่อตั รำผลตอบแทนที่กองทุนได้รบั หลังหักค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมที่ได้
แจ้งไว้ตอนเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมจำกที่ได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัด กำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
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(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิ ด (close) ทีป่ ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่
ไม่สำมำรถใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงน้อย ในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ค) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ง) คำนวณทุกสิน้ วันทีป่ รำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ และประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันดังกล่ำวเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำ และประกำศภำยในวันทำกำร
ถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมข้อ (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.1) และ (2.2) ได้กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมำคม (NAV Center) หรือช่องทำง
อื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรถัดไปก็ได้
(3) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ เป็ นต้น และภำยในเวลำที่ผู้
ลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
(4) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วย
ลงทุน
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่ว ยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 1 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษทั จัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.4.1 ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำน้อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็ นอัตรำไม่ถึงร้อยละ 0.50
ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำและส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้องภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง โดย
รำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ในกรณีทคี่ วำมไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สำเหตุที่ทำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีผลต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจัดกำรจะ
แก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำไม่ถกู ต้อง
16.4.2 ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
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(1) คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทุนถูกต้อง
(2) ดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(ก) จัดทำรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิน้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน้
เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตำมข้อ 16.4.1 (1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องภำยในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
(ค) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ไข
มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 ทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
16.4.3 นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำ
ตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(1) จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำรดำเนินกำร
ของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(2) ชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
(3) จัดทำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ สำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำน
ดังกล่ำว เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะส่งสำเนำเอกสำรที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้มำพร้อมสำเนำรำยงำนดังกล่ำวแทน
16.4.4 ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3(2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้อง
2. หำกปรำกฏว่ำผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเอง เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเอง
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำก
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ปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่ วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่
ผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำ กับส่วน
ต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมี มลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ่ ชดเชยรำคำให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วย
ลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำ
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
2. หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเอง
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำก
ปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึง 100 บำท บริษัทจัดกำรอำจนำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่ ีกำรจ่ำยเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถำ้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดกำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีสำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจำกกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถูกต้องดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
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17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้ สกุล
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบ
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี วันทีส่ นิ ้ สุดอำยุโครงกำร
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก วันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมูลค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้
ของกองทุนนัน้ ด้วย
ทัง้ นี ้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ในรำยงำนรอบ
ปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย
20.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิ ดหรือมี ไว้กบั FFI นัน้
นอกจำกนีย้ งั ปรำกฏด้วยว่ำในปัจจุบนั มีรฐั บำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ตอ้ งเข้ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรกำหนดให้ลกู ค้ำบำง
ประเภทต้องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภำยใต้ขอ้ กำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M67 - ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)
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ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่ จ่ำย
ดังกล่ำวก่อนชำระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพันตำมข้อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึ งอำจทำ
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพือ่ มิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันภำยใต้ขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้องได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดกำร ให้กบั
หน่วยงำนของรัฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ
เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ขอ้ มูลตำมหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่ว มใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่
แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้
ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดำเนินกำร
ตำมข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คำสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำร
และกองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตั บิ ริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้ขำ้ งต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้
ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่นใด
ที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำร
กองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุน
ได้ ทัง้ นี ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีทมี่ ีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป

22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็ นการทั่วไป :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบเป็ นกำรทั่วไป (auto approve) และกำรฝ่ ำฝื น
หรือกำรไม่ปฏิบตั ินนั้ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลู้ งทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผลู้ งทุนโดยไม่ชกั ช้ำ โดยในกรณีที่ไม่
สำมำรถตกลงกันได้ บริษัทจัดกำรจะยินยอมให้นำข้อพิพำทเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดใน
โครงกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลง
นำมในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยชอบ
ให้ถือว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ
ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ว ย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1 ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2 มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3 แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ทีป่ รึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4 รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5 ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.7 กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดงั กล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1 กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2 ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5 ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6 จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2 กำรบริหำรกองทุน
2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2 จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4 จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6 จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7 เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8 ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
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2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2.2.11 จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอืน่ ที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นัน้ ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3 กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1 จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี
2.3.2 จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนด
สำหรับกองทุนรวมที่ม่งุ เน้นกำรลงทุนเพียงครัง้ เดียวซึ่งมีอำยุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม จะได้รบั กำรยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทำ
และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว ซึ่งเป็ นไปตำมที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
2.3.3 จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4 จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5 คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6 จัดทำรำยงำนโดยระบุช่อื จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ที่บริษทั จัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้
2.3.7 จัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี
บัญชี เว้นแต่กองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยหน่วยลงทุนเพียงครัง้ เดียว และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งล่วงหน้ำซึ่งระบุเวลำไว้แน่นอน (auto
redemption) ไม่ตอ้ งจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชี
2.3.8 ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1 จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผลู้ งทุน
ตรวจดูหรือร้องขอได้
2.4.2 ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3 ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
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2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผอู้ ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.4.5 เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน"
2.4.7 ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับ
ซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5 กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1 จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2 แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพัน
ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดย
ไม่ชกั ช้ำ
2.5.3 แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรกองทุนรวม
2.6 กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ตลอดจนภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรดังต่อไปนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
(ก) โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) ข้อกำหนดที่ทำไว้ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์”) และ
(ง) ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ ในปัจจุบนั และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มขึน้ ในอนำคต
(2) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่ำกำร
คำนวณถูกต้องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย
(3) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำทีห่ รือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่สำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(4) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น
(5) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกชำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผูช้ ำระ
บัญชีไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
(8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน
(9) จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้ หมดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำขึน้ ในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำทีแ่ ละภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี ้ รวมทัง้ จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมกำหนด
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(10) จัดทำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยกำหนด
(11) เก็บรักษำ จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน คำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้องจัดทำหรือจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือตำมคำสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(12) กระทำกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ขำ้ งต้น
(13) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ หำกผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่นอกเหนือจำกที่กำหนดตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มเติม
ตำมแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดกำร
(14) ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแ ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกับผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำร
คัดค้ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
ผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำทีด่ งั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ทัง้ นีก้ ำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัท
จัดกำรแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถูกต้องภำยในเวลำกำหนด บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับ
แต่วนั ครบกำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณี
ที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/
หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
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ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้ สกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและข้อตกลงในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูส้ อบบัญชี

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปัจจุบนั ได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำ
หน้ำที่เป็ นผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ก่อน
แล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีจ้ ะไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนพร้อมกับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติทงั้ หมด ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิ ดตรำสำรหนีอ้ ื่นที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกันกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ
"กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ผรู้ บั โอนหน่วยลงทุนมีลกั ษณะเป็ น “ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีก องทุนไว้ ในกรณีที่
ผูร้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ
ภำษีพร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำ
กำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อ ยแล้ว
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนอื่นที่มิใช่ “ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น
เจ้ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุไว้
ในหัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำร
จัดกำรและ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำร
ควบคุมให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูส้ นับสนุนของตนในกำรจัดกำร และดูแล
ทรัพย์สินทัง้ ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียง
ข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M67 - ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)

19/10/2021

Page 41

14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และจะถือเอำบุคคลที่มีช่อื แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณียภ์ ำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัท
จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัท จัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อ ยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้เป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะ
ถือว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แ ก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะ ไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
กรณีกองทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้
บันทึกมูลค่าตราสารหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0

กรณีทมี่ ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนีต้ ามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปั ญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล (2)

1. กำรกำหนดให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

1.1 กำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยที่มี
ชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่บริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือ
สิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่บริษัท
จัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อำจกำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีช่อื อยู่ในทะเบียน ณ วันที่มี
พฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ก็ได้ หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำร
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรทีล่ งทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล

2. กำรแจ้งต่อสำนักงำน

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ำมี) และวันที่บริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อก
ตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี

การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
3. กำรจัดให้มีขอ้ มูล

จัดให้มีขอ้ มูลตำม 2. ไว้ที่สำนักงำน
ใหญ่ สำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรและสถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนที่ใช้
ในกำรซือ้ ขำยหน่วยของกองทุน
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัท
จัดกำรแจ้งสำนักงำนเป็ นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วันด้วย

-

หมายเหตุ:
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(1) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้มีกำรกำหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ ำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรทีล่ งทุนนัน้ ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมำ

ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทัง้ รำยละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น

2. เปิ ดเผยข้อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้แจ้งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มำว่ำ
กองทุนได้รบั ชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ระบุไว้ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มำจำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่น

เพื่อใช้ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้องนำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
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5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยที่มีสทิ ธิในเงิน
ได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคม
กำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สำมำรถลงทุนได้บริษทั จัดกำรอำจมีไว้ซง่ึ
ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำร ต้อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สินของ
กองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษทั จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้

6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

6.1 ให้บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้
หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีน้ นั้ ไม่คมุ้ กับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้ระบุรำยละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุน
สถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วน
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แ ก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษทั
(ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของ
กองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีจำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
22.1.2 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมผูล้ งทุนประเภทสถำบัน หำกปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผลู้ งทุนประเภท
สถำบันตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
22.1.3 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำทีข่ องตน
22.1.4 เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
22.1.5 ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอื่นใดตำมที่
กำหนดไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำรและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
22.1.6 กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
(1) วันเลิกโครงกำรได้แก่ วันถัดจำกวันครบอำยุโครงกำร
(2) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระบัญชีกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) แจ้งตลำดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
22.2.2 ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทรำบเรื่องดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำ
กำร
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญำใช้เงินที่มี
กำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่รวบรวม และ
แจกจ่ำยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรชำระหนีส้ ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุน
ให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญ ชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำทีค่ งเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผชู้ ำระบัญชีจดั กำรโอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงิน หรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ว ย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีชวนส่ วนรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี %ชวน
ฉบับนีด% ้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอื3นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที3ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

ผู้มีอํานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที3ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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