
  

 

 

 

 

Fund 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

ผู�ลงทุนไม�สามารถขายคืนหน�วยลงทุนนี้ในช�วงเวลา 6 เดือนได� และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรม ดังนัน้ หากมีป*จจัยลบท่ีส�งผลกระทบต�อการลงทุนดังกล�าว  
ผู�ลงทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทุนจํานวนมาก 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
กองทุนเป0ดกรุงศรีตราสารหนี้ต�างประเทศ 6M73-ห�ามขายผู�ลงทุนรายย�อย (AI) 
Krungsri Foreign Fixed Income 6M73 Fund-Not for Retail Investors (AI) 

 

กองทุนรวม KFFAI6M73 

หนังสือชีช้วนส�วนข�อมูลกองทุนรวม 

Krungsri Asset Management Co., Ltd. บริษัทหลักทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด 
1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,  ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ช้ัน 18 โซนบี  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road, อาคารเพลินจิตทาวเวอร0 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
T +66 (0) 2657 5757   F +66 (0) 2657 5777  โทรศัพท0 +66 (0) 2657 5757   โทรสาร +66 (0) 2657 5777 
www.krungsriasset.com www.krungsriasset.com 
 

หLามขายผูLลงทุนรายยPอย 



หน้า 1 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข ้อมูลสรุปรายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข ้อผูกพ ัน  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองท ุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี�ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที%เสนอขายเฉพาะผูมี้เงินลงทนุสงู  
ประเภทรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.60 โดยเฉลี%ยต่อปีของเงินลงทนุเริ%มแรก 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี� และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศกุกู รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุ ซึ%งจะเนน้ลงทนุในตราสารที%ออก รบัรอง รบัอาวลั หรือคํ�าประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที%มีอนัดบั
ความน่าเชื%อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที%สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ซึ%งอาจมีบางขณะที%กองทุนไม่สามารถ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุดงักล่าวได ้เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ ซึ%งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยสิ์น
เป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัเลิกกองทนุ ซึ%งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั  

3. เงินลงทนุส่วนที%เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี�ในประเทศไดแ้ก่ ตราสารภาครฐัไทย เช่น ตัSวเงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล หรือ
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัร ตัSวแลกเงิน ตัSวสญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื �อหุน้กู ้ที%กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื%อการฟื�นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ ั%งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้ ํ�าประกนั และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี�อื%นใดที%ธนาคารที%
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ �น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั%งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกัน และ/หรือ ตราสารหนี �ที%
บริษัทเอกชนทั%วไป เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั เป็นตน้ 

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ%งตราสารหนี�ที%มีอนัดบัความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทนุได ้(Non–Investment grade) หรือที%ไม่ไดร้บัการจัดอนัดบัความ
น่าเชื%อถือ (Unrated Bond) ทั�งนี � กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที%มีสญัญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured note)  

5. กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี%ยงดา้นอตัราแลกเปลี%ยนเงินเต็มจาํนวน (Fully Hedge) และอาจป้องกนัความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี �ย  

6. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื%น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื%น ตามที%สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทนุได ้

7. ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุตามขอ้ 1 บริษัทจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี �รวมดว้ย โดยจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 
(7.1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที%จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
(7.2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 
(7.3)  ช่วงระยะเวลาที%ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื%องจากไดร้บัคาํสั%งขายคืน หรือสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื%อรอการลงทนุ ทั�งนี � ตอ้งไม่เกิน
กว่า 10 วนัทาํการ 
 

ผลตอบแทนที$ผ ู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

คาดการณผ์ลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.60 โดยเฉลี%ยต่อปีของเงินลงทนุเริ%มแรก 

 

 

 
  



หน้า 2 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน  

 มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

 กองทนุรวมนี �มีจาํนวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 
- 7,000 ลา้นบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนโครงการซึ%งเท่ากบั 1,050 ลา้นบาท ทั�งนี � หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการ 
(ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจาํนวนที%เพิ%มอีกรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุโครงการดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที%จะดาํเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุและดาํเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกาํหนดสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

 กองทนุรวมนี �เหมาะสมที%จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสาํหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมที%สามารถลงทนุไดเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และตอ้งการมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที%สงูกว่าการฝากเงิน 

 ปัจจยัใดที%มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- ความเสี%ยงจากความสามารถในการชาํระเงินตน้และดอกเบี �ยเมื%อครบกาํหนดอายขุองตราสารที%กองทนุไดล้งทุนไว ้ซึ%งอาจทาํใหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัเงินลงทุน
คืนหรือไม่ไดร้บัเงินคืนตามที%คาดหวงัไว ้ 
- กองทนุนี �มีสภาพคล่องจาํกดั เนื%องจากเป็นกองทนุที%ไม่เปิดใหซ้ื �อขายแบบกองทนุเปิดทั%วไป โดยกองทนุมีการรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเท่านั�น 

 กองทนุรวมนี �เป็นกองทนุรวมที%มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที%มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 กองทนุรวมนี �มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที%สิ �นสดุรอบบญัชีครั�งแรกคือ วนัที%สิ �นสดุอายโุครงการ 
- วนัที%สิ �นสดุรอบบญัชีคือ วนัที%สิ �นสดุอายโุครงการ 

2.  ข ้อกาํหนดในการซ ื3อขายและโอนหน่วยลงทุน  
 กองทนุรวมนี �มีวิธีการขายและรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธ ีการขายหน่วยลงทุน 
(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน 
สาํหรบัผูที้%ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ ผูจ้องซื �อจะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื%อประโยชน์
ในการติดต่อทาํรายการซื �อ ขาย และสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน โดยผูจ้องซื �อตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทั�งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี �  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีน ิต ิบุคคล 

ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ%งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื%นใดที%บริษัทจดัการกาํหนดเพิ%มเติม  ข)  สาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื%อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามและหรือผูม้ี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื%อนไขการลงนาม 
 ง)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที%ระบุใน
หนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ซึ%งเอกสารดงักล่าวมีการ
ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื%นใดที%บริษัทจดัการกาํหนดเพิ%มเติม  

ในกรณีที%ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตั�งแต่ 2 คนขึ �นไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื%อผูถื้อหน่วยลงทนุเหล่านั�น เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที%มีชื%อแรกในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ทั�งนี � จะตอ้งเป็นไปตามเงื%อนไขที%ระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 



หน้า 3 
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(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอ ิเล็กทรอนิกส ์
ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุที%เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้กาํหนดและเงื%อนไขเป็นไปตามที%กาํหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย  

(1.2) มูลค่าข ั3นต ํ$าของการสั$งซ ื3อหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนครั�งแรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ%ากว่า 510,000 บาท และสั%งซื �อครั�งถัดไปไม่ต ํ%ากว่า 2,000 บาท โดย
คาํนวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนั�น หากจองซื �อหน่วยลงทุนดว้ยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะไดร้บัหน่วยลงทุน 
51,000 หน่วย  

(1.3) วันและเวลาท ี$เสนอขายหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนไดเ้ฉพาะในช่วงเสนอขายครั�งแรกระหว่างวนัที% 1 – 7 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ยของ
การเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก เท่านั�น  

(1.4)  ช ่องทางการสั$งซ ื3อและการชาํระเงินค่าจองซ ื3อหน่วยลงทุน 
 กรณีจองซื �อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ผูจ้องซื�ออาจชาํระเป็นคาํสั%งหกับญัชีเงินฝากที% บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต ์ที%ธนาคารสามารถเรียกเก็บไดใ้นวนัเดียวกบั
วันที%จองซื�อหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั%งจ่ายเช็คตอ้งขีดคร่อมเขา้บญัชีชื%อ “บญัชีรบัชาํระค่าซื �อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ%ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไวก้ับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 กรณีจองซื �อผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุอื%น 
ผูจ้องซื�ออาจชาํระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต ์ไดที้%บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอื%น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั%งจ่ายเช็คขีดคร่อมเขา้บญัชีชื%อ “บญัชีจองซื �อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ%งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที% บมจ. ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย,์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี �แบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. 
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื%อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื%อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที%บริษัทจดัการกาํหนดเพิ%มเติม 

 กรณีจองซื�อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วย
ลงทนุอื%น 
ผูจ้องซื �อที%ไดส้มคัรการใชบ้ริการซื �อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซื �อหน่วยลงทุนได้
ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก และจะตอ้งทาํการสั%งซื �อใหเ้สร็จสิ �นภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรกดงักล่าว  
โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการหกัเงินตามจาํนวนเงินค่าซื �อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ ั%งซื �อที%ไดใ้หไ้วต้ามวิธีการที%กาํหนด ในกรณี
ที%เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซื�อไดห้รือรายการคาํสั%งไม่สมบูรณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคาํสั%งซื �อหน่วยลงทุนนั�น โดยผูส้ั%งซื �อสามารถใชบ้ริการสั%งซื �อหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงท ุน  
ผูจ้องซื�อหน่วยลงทนุจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที%จองซื�อ หลงัจากที%บริษัทจัดการไดร้บัใบจองซื �อที%ถกูตอ้งครบถว้นและไดร้บัชาํระเงิน
ค่าจองซื �อหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ ในกรณีที%มียอดรวมการจองซื �อหน่วยลงทุนทั�งหมดของกองทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั%งซื �อก่อน ไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที%ไดร้บัรายการซื�อขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีจองซื�อหน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื �อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสดัส่วนจาํนวนที%สั%งซื �อ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทั�งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะตดัสิทธิผูจ้องซื �อที%
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามที%โครงการกาํหนดเกี%ยวกับวนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกในกรณีที%มียอดการจองซื �อในวนัแรกเกินกว่า
จาํนวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที%จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั�งหมดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(1.6) การคืนเงินค่าซ ื3อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที%ผูจ้องซื �อหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครั�งแรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที%บริษัทจดัการตอ้งยุติ
โครงการจดัการเนื%องจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตั�งกองทนุได ้บริษัทจดัการจะชาํระ
ค่าจองซื�อหน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ที%เกิดขึ �นจากเงินที%ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนใหแ้ก่ผูจ้องซื �อหน่วยลงทนุโดยโอน
เงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทางไปรษณียต์ามที%อยู่ที%ระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ%งเดือนนบัตั�งแต่วนัถัด
จากวนัสิ �นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีที%บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื�อ
และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซื �อหน่วยลงทนุไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบี �ยในอตัราไม่ตํ%ากว่ารอ้ยละเจ็ด
ครึ%งต่อปีนบัแต่วนัที%ครบกาํหนดเวลานั�นจนถึงวนัที%บริษัทจดัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  
ทั�งนี � ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุที%ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที%ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 
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(2)  วิธ ีการร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน 

เนื%องจากกองทุนนี �ไม่รบัซื �อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พรอ้มกับ
จาํนวนหน่วยลงทนุส่วนที%เหลือทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุราย โดยมีกาํหนดวนัที%ทาํการรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และ/หรือวนัที%ทาํการอื%นใด
ตามที%ระบใุนขอ้ (2.1) หรือขอ้ (2.2) แลว้แต่ละกรณี ดงันี � 

(2.1)  บริษัทจัดการจะดาํเนินการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 
6M73-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (AI) ตามจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทกุรายไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-
สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทนุปลายทาง) ทั�งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี%ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัก็ได ้โดยขึ �นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ%งบริษัทจัดการจะดาํเนินการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวในวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดอายุโครงการ โดย
ถือว่าบริษัทจัดการไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหด้าํเนินการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวแลว้ และในการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซื �อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของสิ �นวนัทาํรายการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการทาํรายการรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิในวนัทาํการถดัไป ดงันั�น ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดาํเนินการขายคืน หรือสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอื%นได ้โดยใหเ้ป็นไปตาม
เงื%อนไขที%ระบไุวใ้นหนงัสือชี �ชวนของกองทนุปลายทาง 

(2.2)  ในกรณีเกิดเหตกุารณท์ี%กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เครื%องมือใดๆ หรือดาํเนินการใดๆ สาํหรบัการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดงักล่าว หรือมีเหตกุารณอ์ื%นใดที%บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่า
การดาํเนินการตามขอ้ (2.2) นี �เป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ดาํเนินการตามขอ้ (2.1) ขา้งตน้ โดยบริษัท
จัดการจะดาํเนินการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 6M73-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (AI) ตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายในวันที%สิ �นสุดอายุโครงการ และชาํระเงินค่ารบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมตัิ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือนาํส่งเช็คทางไปรษณีย ์หรือวิธีอื%นใดอันจะเป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ โดยถือว่า
บริษัทจัดการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และในการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซื�อคืนหน่วย
ลงทนุของสิ �นวนัทาํรายการ 

 กรณีใดที%บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี �ใหแ้ก่ผูล้งทนุที%มิใช่รายย่อยหรือผูม้ีเงินลงทนุสงู เท่านั�น 

 กองทนุรวมนี �มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบัการเลื%อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั%งที%รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั%งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 
- การเลื%อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั%งที%รบัไวแ้ลว้ ไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมขอ้ 10. และ ขอ้ 11. ตามลาํดบั 
-  การหยดุรบัคาํสั%งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพื%อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที%มีความจาํเป็นเพื%อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื%อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัคาํสั%งซื �อ คาํสั%งขายคืนหรือคาํสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมไดเ้ป็นการชั%วคราวตามระยะเวลาที%สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ%งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั 

 วิธีการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
(1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

-  ผูล้งทุนสามารถสบัเปลี%ยนเขา้กองทุนไดเ้ฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครั�งแรก และเป็นการสบัเปลี%ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทนุเปิดกรุงศรีตรา
สารเพิ%มทรพัย ์และกองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี � เท่านั�น 
-  กองทุนนี �ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี%ยนออกจากกองทุน เว้นแต่เป็นการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื%อครบกําหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที%ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการหวัขอ้เรื%อง “การรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุ” 

(2) มูลค่าข ั3นต ํ$าในการสับเปลี$ยนเข ้ากองทุน 
-  ท่านสามารถสบัเปลี%ยนเขา้กองทนุโดยจะตอ้งเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ%ากว่า “มลูค่าขั�นตํ%าของการสั%งซื �อหน่วยลงทนุ” ที%กาํหนดไว ้
-  กรณีที%กองทนุนี �เป็นกองทุนปลายทางและเป็นการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นครั�งแรก หากภายหลงัจากการคาํนวณ
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และราคารบัซื �อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ปรากฏว่า การสั%งสบัเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนมีมูลค่าตํ%ากว่า 510,000 บาท บริษัทจัดการจะยกเลิกคาํสั%งทาํรายการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าไดร้ับความยินยอมจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(3)  ช ่องทางการสับเปลี$ยนเข ้ากองทุน 
 การสบัเปลี%ยนผ่านบริษัทจดัการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอื%น 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี%ยนเขา้กองทนุไดท้ี%บริษัทจัดการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทุน
อื%น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาํสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทั�งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจาํนวนเงินที%
ตอ้งการสับเปลี%ยนออกจากกองทุนตน้ทาง เมื%อเจา้หนา้ที%ตรวจสอบคาํสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที%จะส่งมอบสาํเนาคาํสั%ง
สบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุที%ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื �อคืน
หน่วยลงทนุอื%น 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที%ไดส้มคัรการใชบ้ริการซื�อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถสั%งสบัเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนไดต้ลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก และจะตอ้งทาํการสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนใหเ้สร็จสิ �นภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรกดงักล่าว 
ผูส้ั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั%งสบัเปลี%ยนนั�นไดเ้สร็จสิ �นสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั�งสิ �น ทั�งนี � บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที%จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั%งสบัเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนไดเ้มื%อมีเหตจุาํเป็นและสมควร โดยขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

(4)  ราคาขายและรับซ ื3อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี�เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซื �อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ  
- กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง การคาํนวณราคาสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุที%ใชเ้พื%อคาํนวณราคารบัซื�อคืนของวนัทาํ

การสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอื%นๆ (ถา้มี)  
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคาํนวณราคาสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที%ใชเ้พื%อคาํนวณราคาขายของวนัทาํการ

ก่อนวนัที%กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถา้
มี) และค่าใชจ้่ายอื%นๆ (ถา้มี)  

อนึ%ง มลูค่าหน่วยลงทนุที%ใชค้าํนวณราคาขายและรบัซื �อคืนในการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุขา้งตน้ตอ้งเป็นมลูค่าที%ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ 

 กองทนุรวมนี �กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร 
-  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนอื%นที%มิใช่ “ผูล้งทนุที%มิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ%งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
-  ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ%งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื%นคาํขอโอนหน่วยลงทนุที%บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี) 

 ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี%ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถติดตามขอ้มลูเกี%ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3.  สิทธ ิของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  
 กองทนุรวมนี �มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนี �จะใชร้ะบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื%อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ%งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ%งเท่านั�น โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

 ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี�อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื%องใด ภายใตเ้งื%อนไขอย่างไร   
-  กองทุนนี �มีขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที%เกินดงักล่าว 

 ในกรณีที%กองทนุรวมลงทุนหรือมีไวซ้ึ%งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที%ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ%มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที%บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี%สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  



หน้า 6 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 กองทุนรวมนี�มีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 หรือผูด้แูล
ผลประโยชน ์ - ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-3377 
- กองทุนรวมนี �มีนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที%บริษัทจัดการปฎิบัติไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี� และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%
เกี%ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาํขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

 การระบภุมิูลาํเนาในประเทศไทย เพื%อการวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทกุรายที%ไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที%ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื%น บริษัทจัดการจะอา้งอิงที%อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาํเนา เพื%อ
บริษัทจดัการจะไดน้าํทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ สาํนกังานวางทรพัย ์ 

4.  บุคคลท ี$เก ี$ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม 

 ข้อมูลเกี$ยวกับบร ิษัทจัดการ  

-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื%อดงัต่อไปนี� 

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณติัไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒุิ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ{ไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์  

- จาํนวนกองทนุรวมทั�งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 149 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 429,153 ลา้นบาท  

 รายชื$อคณะกรรมการการลงท ุน (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ัดการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที%กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพุธ  เอื �ออานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ%งนํ�าใจ ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี � 
 (7) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิติัการซื �อขายหลกัทรพัย ์
 (8) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื%นภิบาล ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายบริหารความเสี%ยงดา้นการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ{พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน 
 (16) นายชศูกัดิ{ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิ{  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (22) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์

 



หน้า 7 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื$อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงานท ี$เกี$ยวข ้องกับการบร ิหารจัดการกองทุนรวม รวมท ั3ง
หน้าท ี$ความร ับผิดชอบของผู้จ ัดการกองทุนดังกล่าว 

ช ื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความรับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ%งนํ�าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละ

การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จาํกัด (บลจ. 
ฟินนัซ่า จาํกดั) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี� 
- ผูจ้ดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห ์

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร ์
จุฬากรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี� 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University 
of Singapore ประเทศสิงคโปร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี� 
- Credit Research Analyst 
 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี�และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ{ อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ%ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสูตร
นานาชาต,ิ โครงการแลกเปลี%ยน
นกัศกึษาที% Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี%ยม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี%ยง
ดา้นการลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร - ปริญญาโท สาขาการเงิน, 
University of Bath, UK 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาด
เงิน 
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent))  

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมีโก ้จาํกัด 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี � จาํกดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั 0-2660-5000 
19 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั%น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี% กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
23 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั 0-2696-0000 
25 บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
26 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 02-088 9999 
27 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
28 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
29 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
30 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
31 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 02-009-8888 
32 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื2อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จาํกัด 02-266-6697 
33 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากัด 02-0265100 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
35 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
36 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั%น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878   
37 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 02-274-9400 
38 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั   02-508-1567 
39 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จาํกดั 02-061-9621 
40 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั   02-430-6543 
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 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที�อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  

100/19 ชั2นที8 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
4 นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
6 นางสาว รฐาภัทร ลิ2มสกุล 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ด ูแลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-3377 
ทั�งนี � นอกจากหนา้ที%ตามที%กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั�งฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที%ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

5.  ช ่องทางท ี$ผ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี3 

 ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพิ%มเติมเกี%ยวกบักองทนุรวมนี�ไดท้ี%สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี%ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมของที%เกี%ยวขอ้ง ซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะหปั์จจยัพื�นฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความน่าเชื%อถือของผูอ้อกตราสารเพื%อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี3ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี%ยงจากตราสารหนี �ที%กองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัชาํระหนี� โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี�นั�น ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือดอกเบี �ยใหก้องทนุเมื%อ
ถึงวนัที%ครบกาํหนด  

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี �ที%ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี�ภาครฐั ซึ%งมีความเสี%ยงจากการผิดนดัชาํระหนี�ทั�งเงินตน้และดอกเบี �ย
ในระดบัที%ยอมรบัได ้

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

ไดแ้ก่ ความเสี%ยงที%เกิดจากการที%ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ �นลง เนื%องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที%เกี%ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่าง ๆ เพื%อกาํหนดสดัส่วนการลงทนุที%เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคดัเลือก
ตราสารที%ดี ตามปัจจยัพื�นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยคาํนึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทนุในตราสารดงักลา่ว 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ในกรณีที%เกิดเหตกุารณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี%ยงที%ไม่สามารถขายตราสารที%กองทุนลงทนุไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที%ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผูล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที%กาํหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

เนื%องจาก กองทนุมีนโยบายถือครองตราสารที%มีอายขุองตราสารใกลเ้คียงกบัอายโุครงการ  และไม่มีการซื �อขายเปลี%ยนมือของตราสาร  บริษัทจดัการจึงมิไดต้ระหนกั
ต่อความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 

5. ความเสี$ยงจากอ ัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

กรณีตราสารหนี�ที%กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี �ยและเงินตน้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทาํใหก้องทุนมีความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยนเมื%อมีการแปลงค่าเงิน
สกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุเงินบาท ซึ%งจะทาํใหผ้ลตอบแทนที%ไดร้บัไม่เป็นไปตามที%คาดได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

เนื%องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV เพื%อเป็นการป้องกันความเสี%ยงดา้นอัตราแลกเปลี%ยน 
กองทุนมีนโยบายที%จะป้องกนัความเสี%ยงอนัอาจเกิดขึ �นทั�งหมด โดยใชส้ญัญาสวอปอตัราแลกเปลี%ยน (Currency Swap) และ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์อตัราแลกเปลี%ยน 
(Currency Forward) เพื%อรบัค่าเงินบาทในอตัราคงที%สาํหรบัตราสารที%มีการจ่ายเงินตน้และดอกเบี �ย และ/หรือผลตอบแทนอื%น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน
จะทาํการป้องกนัความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ �นจากอตัราแลกเปลี%ยน เพื%อไม่ใหเ้กิดความผนัผวนของผลตอบแทนที%เป็นเงินบาท 

6. ความเสี$ยงจากการเข ้าทาํสัญญาซื3อขายล่วงหน้า (Leverage Risk): 

การที%กองทนุมีการป้องกนัความเสี%ยงดา้นอตัราแลกเปลี%ยนเงินทั�งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนเพิ%มขึ �นจากการลงทุนที%กองทนุไปลงทุนใน
สญัญาซื �อขายล่วงหนา้เพื%อป้องกนัความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยนเงิน อนัเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอตัราแลกเปลี%ยนเงินไม่เป็นไปตามที%คาดการณไ์ว ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี%ยงดงักล่าวใหเ้หมาะสม เพื%อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุแก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซ ื3อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื �อขายล่วงหนา้ โดยที%บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที%กระทาํนอกศูนยส์ญัญาซื �อขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี%ยงที%คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากบัสถาบนัการเงินที%ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื%อถืออยู่ในอนัดบัที%สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ 
บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงินต่างประเทศที%มีอนัดบัความน่าเชื%อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที%สามารถลงทุนได ้หรือสถาบนัการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): 

เป็นความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงภายในประเทศที%กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี%ยนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท การเปลี%ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตอุื%นๆ อนัอาจทาํใหไ้ม่สามารถชาํระหนี �ไดต้รงตามระยะเวลาที%กาํหนด 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี�ที%เสนอขายในต่างประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทาํการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ที%อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนี�ของประเทศที%เขา้ลงทนุอย่างถี%ถว้นรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข ้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ%งรวมถึงชอ้จาํกัดของ
การเคลื%อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื�นฐานต่างๆ ของประเทศที%กองทุน
ลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื%อประเมินความเสี%ยงจากการลงทนุในประเทศนั�นๆ ซึ%งอาจช่วยลดความเสี%ยงในส่วนนี�ได ้
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่ส ัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ �นไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ%ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัตํ%ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที%มีลกัษณะครบถว้นดงันี � 
5.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ%งหนี�กึ%งทนุ หรือศกุกู ที%ผูอ้อกจดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที%ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที%มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดงันี � 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั%วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี �นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่

วนัที%ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี � 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื%อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี�มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที%ลงทนุ ตอ้งขึ �น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี � แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 20% หรือ 
(2) นํ�าหนกัของตราสารที%ลงทนุใน benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี � 
6.1 ตราสารที%มีลกัษณะครบถว้นดงันี �  

6.1.1  เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ%งหนี�กึ%งทนุ หรือศกุกู ที%ผูอ้อกจดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนั�นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั�งขึ �นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที%ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารที%มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดงันี � 
6.1.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 
6.1.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั%วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี�นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั 

นบัแต่วนัที%ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูมี้ภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี � 
6.1.2.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี � แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ�าหนกัของทรพัยสิ์นที%ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.2.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที%ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที%มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคล

ตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3 ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี�มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที%ลงทนุ 

ตอ้งขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2  reverse repo  
6.3 OTC derivatives 
6.4  หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที%จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ใน

ระหว่าง IPO เพื%อการจดทะเบียนซื �อขายในกระดานซื �อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุ
ทั%วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที%อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี%อาจทาํใหมี้
การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื �อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 ทรพัยส์ินอื%นนอกเหนือจากที%ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี � ไม่มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดาํเนนิงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทที%อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ%งดงันี � แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ�าหนกัของทรพัยสิ์นที%ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี � ไม่มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัSวแลกเงินหรือตัSวสญัญาใชเ้งิน ที%นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั%งจ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี � 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที%มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ �น 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที%กองทนุรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ{มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี%ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที%มีอายโุครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี%ย
ตามรอบอายกุองทนุ  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุรวมที%อายกุองทนุคงเหลือ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั�งนี � เฉพาะกองทนุรวมที%
มีอายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 reverse repo ไม่เกิน 25% 

3 securities lending ไม่เกิน 25% 

4 total SIP ซึ%งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนที% 1: อตัราส่วนการลงทนุที%คาํนวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

5 derivatives ดงันี �  

5.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที%มีวตัถปุระสงคเ์พื%อการลดความเสี%ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี%ยงที%มีอยู่ 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดาํเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบั product limit 
 
 



หน้า 14 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท ี$ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี � ตราสารกึ%งหนี�กึ%งทนุ ตราสาร Basel III และศุกกู ของผูอ้อก
รายใดรายหนึ%ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครฐัไทยหรือตราสารหนี�
ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนั�น ตามที%เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
ทั�งนี � ในกรณีที%ผูอ้อกตราสารมีหนี�สินทางการเงินที%ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนาํ
มลูค่าหนี�สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี�สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี �สินทางการเงินนั�นจะตอ้งเป็นขอ้มลูที%มีการ
เผยแพรเ่ป็นการทั%วไป และในกรณีที%ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี �สินทางการเงินตามที%
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั�งแรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี �ของผูอ้อกรายนั�นเป็น
รายครั�ง เวน้แต่ในกรณีที%ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื%นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

1.2 ในกรณีที%กองทุนลงทนุในตราสารตามขอ้นี �โดยเป็นตราสารที%ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัตํ%ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
บริษัทจดัการจะลงทนุเพื%อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการราย
เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว
เป็นรายครั�ง เวน้แต่กรณีที%ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื%นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที%ออกโดยบคุคลดงันี �  
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื%อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บริษัทหลกัทรพัย ์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที%ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที%มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.)  

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ%ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั�งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที%ออกหน่วยนั�น  
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที%มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี � โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั�งขึ �นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

ทั�งนี � การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/
หรือที%แกไ้ขเพิ%มเติม 
  



หน้า 15 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้ซ ื 3อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนหร ือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองท ุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั�งหมด หกัดว้ย มลูคา่หนี �สินทั�งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที%คาํนวณ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมทั3งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 1.9474 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0749 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 

 ค่าธรรมเนียมที%ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี 

 ค่าใชจ่้ายในการจดัใหม้ีผูป้ระกนั ไม่มี 

 ค่าใชจ่้ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ ตามที%จ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070 

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์
 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมท ี$ประมาณการไม่ได้   

 ค่าใชจ่้ายที%เกิดขึ �นเพื%อการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อื%นใดที%เกิดขึ �นจาก
การทาํรายการซื�อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที%จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายทั3งหมด ไม่เกิน 1.9474 

ค่าใช้จ ่ายในการซ ื3อขายหลักทร ัพย ์ ตามที%จ่ายจริง 

ค่าใช ้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้สั$งซ ื3อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน  (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี 

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

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที%เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั%งซื �อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที%รวมภาษีมลูคา่เพิ%มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื%นใดแลว้ 

 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงท ุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนงัสือชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี�มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี�ชวน 
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที%เสนอขายนั�น 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื%นเพื%อบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั เช่นเดียวกนักบัที%
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื%นเพื%อกองทนุรวม ซึ%งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทั�งนี �     
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื%นเพิ%มเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 6M73-ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) :  Krungsri Foreign Fixed Income 6M73 Fund-Not for Retail Investors (AI)  
 
1.3. ชื่อย่อ :  KFFAI6M73  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยครั้งเดียว  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยุโครงกำร :  ก ำหนด  
 
1.7. อำยุโครงกำร : 0  ปี 6  เดือน 0  วัน  
 
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีก ำหนดอำยุเป็นช่วงเวลำ) :  
 
1.9. เง่ือนไข (อำยุโครงกำร) :  

1. อำยุโครงกำรประมำณ 6 เดือน ซึ่งอำจจะมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ 6 เดือน เป็นระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน โดยนับต้ังแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น
กองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรโดยวิธีใดๆ เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบวันที่สิน้สุดอำยุโครงกำรภำยใน 15 วัน นับต้ังแต่วันจดทะเบียนฯ 
ดังกล่ำว และในกรณีที่เป็นวันหยุดให้เล่ือนเป็นวันท ำกำรถัดไป  
 
2. ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนทีน่ ำเงินลงทนุไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปล่ียนแปลงในเร่ืองของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรส ำรองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอำจมีผลกระทบท ำ
ให้กองทุนไม่สำมำรถแปลงค่ำเงินลงทุนกลับมำเป็นสกุลเงินบำทได้ในวันที่กองทนุครบอำยุโครงกำร จึงท ำให้กองทนุอำจมีอำยุโครงกำรมำกกว่ำ 6 
เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำน ำเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกเงินลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปลงทุนต่อในทรัพย์สิน
ต่ำงๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไมข่ัดกับประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่ำว โดยบริษัท
จัดกำรจะท ำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุนทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรจะน ำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชนท์ั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหนว่ย
ลงทุนโดยเร็วที่สุดในโอกำสแรกที่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำได้  
 
3. กองทุนนี้จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในกลุ่มกองทนุดังกล่ำว
ตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร  
 
4. ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งแรกได้จ ำนวนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จัดต้ังกองทุนโดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทั้งนี้ หำกยกเลิกกำรจัดต้ังกองทุน บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับต้ังแต่วันถัดจำก
วันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก และหำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวได้อันเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบี้ยในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำนั้นจนถึงวันที่ช ำระเงินค่ำ
ซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  
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5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัต้ังกองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งแรกและยุติกำรขำยหนว่ยลงทุน โดยบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับต้ังแต่วันถัดจำกวันที่ยุติกำรขำย
หน่วยลงทุนนั้น และให้กำรอนุมติัให้จดัต้ังกองทุนรวมสิน้สุดลงในวันที่แจง้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  ที่เกิดขึน้จำกเงินทีไ่ด้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันนับแต่วันที่กำรอนุมัติใหจ้ัดต้ังกองทุนรวมสิน้สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำ
ดังกล่ำวได้อันเนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบี้ยในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำ
นั้นจนถึงวันที่ช ำระเงินค่ำซื้อหนว่ยลงทุนจนครบถ้วน  
 
6. ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดต้ังกองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 
วันนับต้ังแต่วันถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งแรกนัน้ ทั้งนี้ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  ที่
เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหนว่ยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับต้ังแต่วันถัดจำกวัน
สุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำวได้อันเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะช ำระดอกเบี้ยในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปีนับแต่วันที่ครบก ำหนดเวลำนั้นจนถึงวันที่ช ำระเงินค่ำ
ซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน  
 
7. บริษัทจัดกำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษทัจัดกำรสำมำรถด ำเนนิกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วันท ำกำรสุดท้ำยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้แต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกให้ผู้ลงทุนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ 
 
1.10. ลักษณะโครงกำร :  กองทุนรวมที่เสนอขำยเฉพำะผู้มีเงินลงทุนสูง  
 
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท  
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้น : 7,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร) :  
 
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจ ำนวนเงินทุนโครงกำร ทั้งนี้ หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่
เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทุนโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนและด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนทรำบล่วงหนำ้  
 
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเพ่ิมเติมต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้แก่
บริษัทจัดกำรได้ ตำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในกำรจัดสรรวงเงินดังกล่ำวก ำหนด  
 
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทุน : 700,000,000.0000 หน่วย  
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2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครั้งแรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซื้อครั้งแรก : 510,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.7. มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังซื้อครั้งถัดไป : 2,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.8. มูลค่ำขั้นต ่ำของกำรส่ังขำยคืน : 0 บำท  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของกำรส่ังขำยคืน : 0 หน่วย  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่ำ : 0 บำท  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต ่ำ : 0 หน่วย  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
2.12. รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซื้อหนว่ยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มมีูลค่ำต ่ำกว่ำที่ก ำหนดตำมข้อ 2.6 และข้อ 2.7 
ข้ำงต้น โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทั้งนี้ ให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน:  
 
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :  

เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในตลำดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ทั้งนี้ จะระดมเงินทุนจำกผู้มีเงินลงทุนสูงไปลงทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำรจัดกำร  
 
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม :  ตรำสำรหนี้  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน  ล้ำนเหรียญ  
และมีนโยบำยลดหรือป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มอียู่ 
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

บริษัทจัดกำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซื้อคืนในนำมกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศก ำหนด ทั้งนี้ จะท ำเพ่ือกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวมเท่ำนัน้  
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3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเส่ียง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธ์กำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

ไม่มี  
หมำยเหตุ:  เนื่องจำกกองทุนมีกำรบริหำรจดักำรแบบ buy & hold เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่คำดหวังตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงไม่จ ำเป็นต้อง
เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนกับตัวชี้วัด 

 
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

กองทุน buy & hold 
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 
 
1. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ และเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก และ/หรือศุกูก รวมกันไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตรำสำรที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือค ้ำประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน 
และ/หรือภำคเอกชน ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade)  
 
2. กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งอำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่
สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ เช่น ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 วันนับต้ังแต่วันถัดจำกวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัหรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันเลิกกองทุน ซึ่งมี
ระยะเวลำประมำณ 30 วัน  
 
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศได้แก่ ตรำสำรภำครัฐไทย เช่น ต๋ัวเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบำล หรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลัง
หรือกองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล หรือผู้ค ้ำประกัน และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำง
กำรเงิน หรือตรำสำรหนี้อื่นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดต้ังขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรำยใดเป็นผู้ออก ผู้ส่ังจ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล 
ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน และ/หรือ ตรำสำรหนี้ที่บริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกัน เป็นต้น  
 
4. กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ทีม่ีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note)  
 
5. กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ ำนวน (Fully Hedge) และอำจป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย  
 
6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทุนได้  
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7. ในกำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทนุตำมข้อ 1 บริษัทจัดกำรจะไม่นับช่วงระยะเวลำดังนี้รวมด้วย โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ  
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนครบอำยุโครงกำรหรือก่อนเลิกกองทุนรวม  
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รับค ำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันท ำกำร  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :  

ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศที่ได้รับ
อนุมัติจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจของทำงกำร ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรอำจนบัมูลค่ำของสัญญำซื้อขำยล่วงหนำ้ที่มีตัวแปรเป็นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรลดควำมเส่ียง รวมในอัตรำส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศด้วยได้  
 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
 
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  
เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมข้อนี้จะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพ่ิมเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
- Internet 
- บริษัทจัดกำร 
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :  

- ไม่มี 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก :  

สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6.3. กำรส่ังซื้อหน่วยลงทุน :  
 
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจัดกำร 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ไม่มี 
 
7.3. วิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอัตโนมัติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัตำมอัตรำที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7.6.2 “เง่ือนไขกำรรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ” ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดกำรทรำบคำดกำรณ์พอร์ตกำรลงทุน รวมถึงอัตรำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและ/หรือข้อมลู
เกี่ยวกับกำรประมำณกำรผลตอบแทนของกองทุน หรือข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องอื่นใด บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมลูดังกล่ำวไว้ในหนงัสือชี้ชวนก่อนเร่ิมท ำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อไป  
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 
จ ำนวนเงินค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหนว่ยลงทุนทีบ่ริษัทจัดกำรด ำเนินกำรให้ทัง้หมด  
= ร้อยละ X.XX โดยเฉล่ียต่อปีของ [มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยเร่ิมลงทุนคิดตำมรำคำที่ตรำไว้ (10 บำทต่อหน่วยลงทุน)]  
 
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นมูลค่ำทีจ่ัดสรรไม่เกินกว่ำเงินสดรับที่ได้รับจำกดอกเบี้ยของตรำสำรหนี้ที่ลงทุน และ/หรือ 
เงินที่ได้จำกกำรคืนเงินเมื่อตรำสำรหนี้ครบก ำหนด หักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ หรือจ ำนวนเงินที่กันเงินส ำรองส ำหรับหกัค่ำใช้จำ่ยของกองทุน (ถ้ำมี) โดย
พิจำรณำจำกรำยกำรที่เกิดขึน้จริงตำมสัดส่วนจ ำนวนหนว่ยลงทุนทีถ่ือต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ทั้งนี้ กำรรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
อัตโนมัติจะเป็นผลให้จ ำนวนหนว่ยลงทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนแต่ละรำยลดลง แต่ไม่ถือว่ำเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน :  เมื่อสิน้สุดอำยุโครงกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื้อคืน :  
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7.6.1 วันและเวลำที่ท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั :  
 
เนื่องจำกกองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจ ำนวน
หน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย โดยมีก ำหนดวันที่ท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั และ/หรือวันทีท่ ำกำรอื่นใดตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 7.6.2.1 หรือข้อ 7.6.2.2 แล้วแต่ละกรณี  
 
7.6.2 เง่ือนไขกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ :  
 
7.6.2.1 บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนโดยท ำกำรสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 
6M73-ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI) ทั้งจ ำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย ไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือ
กองทุนเปิดตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึง่ (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะระบุรำยชื่อกองทุนปลำยทำงที่
แน่นอนไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคัญก่อนวันทีเ่ร่ิมเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปล่ียนแปลงกองทุน
ปลำยทำงในภำยหลังก็ได้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวในวันท ำกำรก่อนวัน
สิน้สุดอำยุโครงกำร และในวันท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะจัดใหม้ีกำรด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจ ำนวนหนว่ยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี ้เพ่ือใช้ในกำรสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไปยังกองทุน
ปลำยทำงโดยอัตโนมัติ โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รับควำมยินยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ด ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวแล้ว และในกำรรบั
ซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสิน้วันท ำรำยกำร  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ภำยหลังจำกกำรท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนอตัโนมัติในวันท ำกำรถัดไป ดังนั้น ผู้ถือ
หน่วยลงทุนสำมำรถด ำเนินกำรขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในหนงัสือชี้ชวนของกองทุน
ปลำยทำง  
 
7.6.2.2 ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ที่กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) ประสบปัญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำร
ใช้เครื่องมือใดๆ หรือด ำเนินกำรใดๆ ส ำหรับกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนดังกล่ำว หรือมีเหตุกำรณ์อื่นใดที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อ 7.6.2.2 นี้ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 7.6.2.1 ข้ำงต้น โดยบริษัท
จัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติัของกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 6M73-ห้ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI) พร้อมกับ
จ ำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนทกุรำยในวันที่สิน้สุดอำยุโครงกำร และช ำระเงินค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั
ดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหนว่ยลงทุนแล้ว และใน
กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดกำรจะใชร้ำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิน้วันท ำรำยกำร  
 
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอตัโนมัติดังกล่ำว เข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมทีไ่ด้แจ้งไว้ ภำยในวันท ำกำร
ถัดจำกวันที่สิน้สุดอำยุโครงกำร หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในกำรช ำระเงินค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเขำ้บัญชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอน
เงินเข้ำบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรออกเช็คขดีคร่อมส่ังจ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทุนเหน็สมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็น
ต้น  
 
(2) น ำส่งเช็คทำงไปรษณีย์  
 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรน ำส่งเช็คขีดคร่อมส่ังจ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมชือ่และที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมที่ได้แจ้งไว้ 
ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่สิน้สุดอำยุโครงกำร ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
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7.6.2.3 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษทัจดักำร จะน ำส่งใบยืนยันรำยกำร
ดังกล่ำว ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ และ/หรือทำงส่ืออิเล็กโทรนกิส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเม ล์เพ่ือติดต่อ (email 
address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วันท ำกำรนับต้ังแต่วันถัดจำกวันท ำรำยกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั หำก
บริษัทจัดกำรไม่ได้รับกำรทักท้วงใดๆ จำกผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันท ำกำรนับจำกวันทีท่ ำรำยกำรทีร่ะบุไว้ในใบยืนยัน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำกำร
ท ำรำยกำรดังกล่ำวถูกต้องแล้ว  
 
7.6.2.4 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจได้รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมติัต ่ำกว่ำอัตรำร้อยละที่ก ำหนดไว้ในหนังสือชีช้วน
เสนอขำยหน่วยลงทุน  
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ผิดนัดช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตรำสำรหนี้ หรือ  
(2) จ ำนวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ได้รับจำกเงินลงทุนหลังหักค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจัดกำรทั้งหมดไม่เพียงพอ  
 
7.6.2.5 บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจัดกำรและช ำระบัญชีกองทุนตำมทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรต่อไป  

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บริษัทจัดกำร 
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดกำรจะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้  
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจัดกำรจะเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว  
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(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีล่งทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของบริษัทจัดกำร  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในชว่งระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตำมที่ ระบุไว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2 กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 10.1 บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 
(1) เล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้รำบถึงกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ  โดยพลัน  
 
(3) แจ้งกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พร้อมทั้งจัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเล่ือน และหลักฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(2) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  
 
(4) ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่ังขำยคืนหนว่ยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนนั้น โดยต้องช ำระค่ำขำยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมล ำดับวันที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลัง  
 
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดังต่อไปนี้  
 
(1) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซื้อหนว่ยลงทุนทีร่ับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพำะรำย เนื่ องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี้  
 
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนั้น ๆ  มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้  
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระส ำคัญ  
 
(2) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนให้บริษทัจดักำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษทัจดักำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจดั
จ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็นหนว่ยลงทุน และกำรเป็นผู้จัดกำรเงินทนุสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วันท ำกำร  
 
11.2 บริษัทจัดกำรสำมำรถระงับกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้  
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(ก) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ  
 
(ข) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจ ำเป็นต้องระงับกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนโดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ อันเนื่องจำกเหตุจ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ กำรระงับกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่ำ 5 วันท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำร
ผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
 
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
 
3. มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวม ในกรณีที่มีกำรระงับกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนตำม (ข) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยทันที ทั้งนี้ หำกเป็นกำรระงับกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน เกินกว่ำ 1 วันท ำกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจพิจำรณำสั่งกำรให้บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรโดยประกำรใด ๆ  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพ่ือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม  
 
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้เกิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
 
1. ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซ่ื้อขำย
ในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
2. มีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ  
 
3. มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
11.3 เมื่อปรำกฏเหตุซึ่งส่งผลให้บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่ง
ขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะด ำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้  
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็นเหตุตำมข้อ 11.1 (2) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่ง
ขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ  โดยพลันด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเป ล่ียนหน่วยลงทุน
ตำมข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันท ำกำร บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ ก่อนกำรเปิดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันท ำกำรสุดท้ำยก่อน
วันรำยงำนนั้นให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันท ำกำรก่อนวันเปิดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
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(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มคี ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสับเปลี่ยนหนว่ย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน  
 
11.4 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่งซื้อ หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในชว่งระยะเวลำที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องต้ังแต่ 1 สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรำต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง
ข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ถือหนว่ยลงทุนที่มคี ำสั่งซื้อ หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้
ทรำบถึงกำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อ หรือ
ค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ  โดยพลัน 
 
11.5 บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุนของผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ   
(ก) ค ำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนรำยนั้นถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(ข) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทุนที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรส่ังซื้อหนว่ย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้  
(ค) บริษัทจัดกำรมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุ้นส่วนซึง่จัดให้มขีึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรส่ังซื้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบคุคลดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น  
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้จ ำหน่ำยหนว่ยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรส่ังซื้อหน่วยลงทุน ต้ังแต่วันท ำกำรซื้อขำยถัดจำกวันทีจ่ ำหนำ่ยหนว่ยลงทุนได้เต็มตำมจ ำนวนทีจ่ดทะเบียนไปจนกว่ำบริษทัจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส ำนักงำนของบริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัท
จัดกำรหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทนุ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นทีม่ิใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย หรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นกำรโอน
ทำงมรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษทัจัดกำรและ/หรือผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหผู้้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันท ำ
กำร นับแต่วันขอโอนหนว่ยลงทุนและค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์  
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14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :  

ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.9474 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่ำหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วันที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี้  
ก) ค่ำจัดท ำหนังสือชี้ชวนเสนอขำยหนว่ยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทุน  
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทั้งกำรจัดท ำรำยงำนใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับกองทุนโดยตรง 
ค) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรส ำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หักเก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่ำหนี้สินทั้งหมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทุน ณ วันที่ค ำนวณ  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
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15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อัตรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่ำหนี้สิน
ทั้งหมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทุน ณ วันที่ค ำนวณ  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :  
 
ไม่มี  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
   
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ  :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ1.07 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่ำหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทุน ณ วันที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
(1) ค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจัดกำรกองทุนตำมทีจ่่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบติัตำมหน้ำทีห่รือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำม เสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมือ่ได้รับค ำสั่งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรช ำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(5) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้เพ่ือกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อื่นใดที่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็นต้น  
 
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉล่ียต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตัดจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยทนัท ีหรือทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนั้น หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยทีเ่หมำะสม  
 
หมายเหตุ :  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็นอัตรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษธุีรกิจเฉพำะหรือภำษอีื่นใดแล้ว  
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15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :ไม่มี  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี  
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี  

ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหนว่ยลงทุนจำกผู้โอนในวันทีย่ื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุน  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ฉบับละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทีย่ื่นค ำขอให้ออกใบส ำคัญ
หน่วยลงทุน  
 
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ  : มี  

ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่ำ
เป็นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลักษณะดังกล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของธนำคำรพำณิชย์ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็นไปตำมอัตรำและเง่ือนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย์ก ำหนด 
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(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องช ำระใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทุนก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว  
 
ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขำ้งต้น เป็นอัตรำที่รวมภำษมีูลค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค ำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด 
หักด้วย มูลค่ำหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทุน ณ วันที่
ค ำนวณ เป็นฐำนในกำรค ำนวณ และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะพิจำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ  ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกกองทุน อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของกองทุนเป็นส ำคัญ 
 
(1) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันท ำกำรแรกของเดือนถัดไป หรือ  
 
(2) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร  
 
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตัดจ่ำยครั้งเดียว  
 
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (2) เฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชีจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยบันทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยทั้งจ ำนวนของกองทุน
รวมทันที ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  
 
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่กิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ 
หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวันที่สิน้สุดอำยุโครงกำร ทั้งนี้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทีก่ ำหนดโดยสมำคมนกั
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
15.5.1.1. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้ลงทุนทรำบอย่ำงทั่วถึง ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันทีม่ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยดังกล่ำว ทั้งนี้ กำร
เปิดเผยข้อมูลต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันท ำให้มั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมลูดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำร เป็นต้น  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถือว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเหน็ชอบกำรแก้ ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเร่ืองดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องค ำนึ งถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็นส ำคัญ และต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึ งด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสมอันท ำให้มั่นใจได้ว่ำผู้ลงทุนได้รับทรำบข้อมลูดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทัจัดกำร 
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอัตรำขั้นสูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 
บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนยีมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอัตรำขั้นสูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมทีร่ะบุไว้อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระท ำกำรดังกล่ำวได้ ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้  
 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอัตรำขั้นสูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผู้ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึน้ดังกล่ำว  
 
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขั้นสูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต้องได้รับมติพิเศษ  
 
ทั้งนี้ ในกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กับกรณีที่บริษทัจัดกำรได้รับมติพิเศษ 
 
15.5.3. ในกรณีที่อัตรำผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนโดยเฉล่ียต่อปีที่จะรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนอัตโนมติัตำมที่ได้
แจ้งไว้ตอนเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
เพ่ิมเติมจำกที่ได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขำยหนว่ยลงทุน  
 
15.6. หมำยเหตุ :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใชห้ลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทั้งนี้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ข้อมูลที่เปิดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี้  
 
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ข้อมูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลัก  
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมูลจำกระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมูลทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
ในกำรใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพ่ือค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิด (close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่ค ำนวณ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่
ไม่สำมำรถใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมลูอื่นๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจบุันและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต  
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ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
 
2. บริษัทจัดกำรจะค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนของกองทุนรวม
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี้  
 
(2.1) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงน้อย ในวันดังนี้  
 
(ก) ค ำนวณทุกสิน้วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน  
(ข) ค ำนวณทุกสิน้วันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน และประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป  
(ค) ค ำนวณทุกสิน้วันท ำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน และประกำศภำยในวันท ำกำรถัดไป  
(ง) ค ำนวณทุกสิน้วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชือ่ได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหนว่ยลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคัญ และประกำศ
ภำยในวันท ำกำรถัดไป  
 
(2.2) ค ำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยในวันดังนี้  
 
(ก) ค ำนวณทุกสิน้วันท ำกำรก่อนวันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุน  
(ข) ค ำนวณทุกสิน้วันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนโดยใช้มูลค่ำหนว่ยลงทุนของวันดังกล่ำวเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำ และประกำศภำยในวันท ำกำร
ถัดไป  
 
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมข้อ (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ  เพ่ือให้ผู้ลงทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงทีเ่ข้ำถึงได้ง่ำยและทั่วถึงและภำยในเวลำที่ผู้ลงทุนสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้  
 
3. กำรใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือจ ำนวนหนว่ยลงทุนของกองทุนเปิด 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล ส ำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต ำแหนง่ที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
 
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะน ำผลประโยชน์นั้นรวมเขำ้เป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด  
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4. บริษัทจัดกำรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้  
(4.1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน หรือหยุดรับค ำสั่งซื้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว  
(4.2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันทีป่รำกฏเหตุดังกล่ำว  
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยหนว่ยลงทุนล่ำสุดภำยใน 1 วันท ำกำร  
 
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีขอ้มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็นต้น  
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

ส่วนที่ 1 การด าเนินการกรณีราคาหน่วยของกองทุนไม่ถูกต้อง และได้มีการประกาศไปแล้ว 

ข้อ กรณีที่มูลค่า/ 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตำงค์ หรือ  
< 0.5% ของมูลค่ำ/รำคำ
หน่วยที่ถูกต้อง 

1.1 จัดท ำและส่งรำยงำน (1) ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทรำบถึง
ควำมไม่ถูกต้อง โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระส ำคัญดังนี้ 

1.1.1 มูลค่ำ/รำคำหน่วยที่ไม่ถูกต้อง 
1.1.2 มูลค่ำ/รำคำหน่วยที่ถูกต้อง 
1.1.3 สำเหตุที่ท ำให้มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกต้อง 
1.1.4 มำตรกำรป้องกันเพ่ือมิให้มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่

ถูกต้อง ในกรณีที่ควำมไม่ถูกต้องไม่ได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัย
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้  

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกต้อง 

    1.2 ในกรณีที่สำเหตุที่ท ำให้มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกต้อง มีผล
ต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครั้งต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่ำ/รำคำหน่วยให้ถูกต้อง 

ต้ังแต่วันที่พบว่ำมูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่
ถูกต้อง 

2. > 1 สตำงค์ และ  
> 0.5% ของมูลค่ำ/รำคำ
หน่วยที่ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 
2.1.1 ค ำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยย้อนหลังต้ังแต่วันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกต้องจนถึงวันที่มูลค่ำ/รำคำหน่วย
ถูกต้อง 
2.1.2 ด ำเนินกำรดังนี้ เฉพำะวันที่มูลค่ำ/รำคำหน่วยเข้ำเง่ือนไข 
ตำม 2. 

  

    2.1.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ย้อนหลัง (1) 

(ก) รำยงำนต้องมีสำระส ำคัญตำมที่ก ำหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ย้อนหลังของกองทุนรวม ให้ระบุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำร 
เมื่อพบว่ำรำคำหน่วยไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตำม 1.1.4 

ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถูกต้อง 
  

    (ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันทีส่่ง
รำยงำนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ภำยในวันท ำกำรถดัจำกวันที่ค ำนวณ
มูลค่ำ/รำคำหนว่ยย้อนหลังเสร็จสิน้ 
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    2.1.2.2 แก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วยให้ถูกต้อง ภำยในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมูลในรำยงำนตำม 2.1.2.1 

    2.1.2.3 ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ  เพ่ือให้ผู้ลงทุนสำมำรถ
รับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแก้ไขมลูค่ำ/รำคำหน่วย และวัน 
เดือน ปี ที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย 

ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

    2.2 หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยด ำเนินกำร
เฉพำะมูลค่ำ/รำคำหน่วยของวันที่เข้ำเง่ือนไขตำม 2. 

  

    2.2.1 จัดท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำร
แก้ไขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยไม่ถูกต้อง 

ตำม 2.1.2.1 

    2.2.2 ชดเชยรำคำตำมที่ก ำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ 

2.2.3 ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ  เพ่ือให้ผู้ซื้อหรือผู้ขำยคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยไม่ถูกต้องทรำบถึงกำร
แก้ไขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำน 
กำรแก้ไขรำคำหน่วยย้อนหลังและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

    2.2.4 จัดท ำมำตรกำรป้องกันเพ่ือมิให้รำคำหน่วยไม่ถูกต้อง
และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทั้งส ำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำ
หน่วยย้อนหลังตำม 2.1.2.1 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัย
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดกำรส่งส ำเนำเอกสำรที่
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำ
จำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้มำพร้อมส ำเนำรำยงำน
ดังกล่ำวแทน 

ภำยใน 7 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

 
(1) บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีส ำเนำรำยงำนไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพ่ือให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เข้ำตรวจ  
 
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจ ำนวนหนว่ยของผู้ซื้อหน่วยเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วน

ต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยที่ถูกต้อง 

1.1.2 กรณีที่ผู้ซื้อไม่มีหน่วยเหลืออยู่ (2) ให้จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรใหก้องทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกับ
ส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ 

1.1.3 กรณีที่ผู้ซื้อมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหนว่ยที่จะต้องลด (2) ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1.3.1 ด ำเนินกำรตำม 1.1.2 หรือ  

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้น และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรให้กองทนุรวมเป็นจ ำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่  

1.2 กรณีรับซื้อคืน 1.2.1 กรณีที่ผู้ขำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 

1.2.1.1 เพ่ิมจ ำนวนหน่วยของผู้ขำยคืนเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยทีไ่ม่
ถูกต้องกับรำคำหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 

1.2.1.2 จ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำให้ผู้ขำยคืน  

1.2.2 กรณีที่ผู้ขำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษทัจัดกำรจำ่ยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำให้ผู้ขำยคืน 
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2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพ่ิมจ ำนวนหน่วยของผู้ซื้อเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหนว่ยที่ไม่ถูกต้องกับ

รำคำหน่วยที่ถูกต้อง หรือ 
2.1.2 จ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำให้ผู้ซือ้ 

2.2 กรณีรับซื้อคืน 2.2.1 กรณีที่ผู้ขำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจ ำนวนหนว่ยของผู้ขำยคืนหนว่ยเป็นจ ำนวนซึง่มีมูลค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถูกต้องกับรำคำหน่วยที่ถูกต้อง 

2.2.2 กรณีที่ผู้ขำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ (2) ใหบ้ริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรใหก้องทุนรวมเป็น
จ ำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ 

2.2.3 กรณีที่ผู้ขำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่น้อยกว่ำจ ำนวนหนว่ยที่จะต้องลด (2) ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

2.2.3.1 ด ำเนินกำรตำม 2.2.2 หรือ 

2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นั้นและจ่ำยเงินของบริษทัจัดกำรให้กองทุนรวมเป็นจ ำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ 

 
(2) ไม่ใช้กับกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกทีไ่ม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครั้งสุดท้ำยของตลำด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดังกล่ำว  
 
หมายเหตุ:  
 
1. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผู้ซื้อหรือผู้ขำยคืนหนว่ยรำยใดมีมูลค่ำไม่ถึง 100 บำท บริษัทจัดกำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไป
รวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจำ่ยเงินใหผู้้ถือหน่วย แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็นผู้ถือหน่วยแล้ว บริษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
2. กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยตำม 1.2 หรือผู้ซื้อหนว่ยตำม 2.1 บริษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรแทน
กองทุนรวมก็ได้ 
 
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงศรี จ ำกัด  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :  

17.6. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร  

ชื่อ : นำงสำว ชมภูนุช แซ่แต้  

ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์  

ชื่อ : นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  

ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชัย  

ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้สกุล  

รำยละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่สิน้สุดรอบบัญชี : วันที่  เดือน  

18.2. วันที่สิน้สุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่  

18.3. รำยละเอียดเพ่ิมเติม : 

วันที่สิน้สุดรอบบัญชี วันที่สิน้สุดอำยุโครงกำร 
วันที่สิน้สุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่สิน้สุดอำยุโครงกำร  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ 
 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทั้งนี้ กำรขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ  :  

20.1 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น (soft commission)  
 
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มมีูลค่ำเพ่ือกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผู้ใหบ้ริกำรอันเนือ่งมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้องกัน ดังต่อไปนี้  
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มมีูลค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทุนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว 
(churning)  
 
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอ่ำจมไีว้ได้
ของกองทุนนั้นด้วย  
 
ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชนดั์งกล่ำวไว้ในรำยงำนรอบ
ปีบัญชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย  
 
20.2  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวก ำหนดให้สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สัญชำติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดำ/นิติบุคคล สัญชำติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น 
นอกจำกนี้ยังปรำกฏด้วยว่ำในปัจจุบันมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลังด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มขี้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับ  
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดให้ต้องเข้ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA 
ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดให้ลูกค้ำบำง
ประเภทต้องจัดท ำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่ส ำคัญในสองกรณี คือ  
 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำทีด่ ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำย
ดังกล่ำวก่อนช ำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพันตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
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รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจท ำให้กองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึ งอำจท ำ
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนนุกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพ่ือเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษทั
จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันภำยใต้ข้อก ำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบัติงำนของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดังนี้  
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทีเ่ข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องก ำหนด) ให้ค ำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรน ำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบญัชีทั้งหมดของผู้ถือหนว่ยลงทุนนัน้กับบริษทัจัดกำร ให้กับ
หน่วยงำนของรัฐทั้งในและต่ำงประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนน ำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทรำบควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกันหรือกำรใหข้้อมูลตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมลูที่เคยใหไ้ว้มีกำรเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพ่ือยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรทีส่อดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องขำ้งต้น ในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนปฏเิสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่
แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี้
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษทัจดักำรแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำร
ตำมข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในค ำขอเปิดบัญชี  
(1) ไม่รับค ำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว  
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนั้นได้ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันเป็นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุนหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น  
 
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษทัจัดกำร
และกองทุนมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะท ำใหก้องทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย 
หรือถูกปิดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบัติบริษัทจัดกำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหนว่ยลงทุนทีเ่ข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องก ำหนด) เท่ำนั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้
ที่เกี่ยวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใด
ที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน  
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21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดกำรรำยอื่นเขำ้จัดกำร
กองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วันนับแต่วันทีรู่้หรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุ
ได้ ทั้งนี้ หำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นส ำคัญ และในกรณีที่มค่ีำใช้จำ่ยเกิดขึน้จำกกำรเปล่ียนบริษทัจัดกำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวม
ต่อไป  
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมเป็นการทั่วไป  :  

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมัติใหจ้ัดต้ังกองทุนรวมแบบเป็นกำรทั่วไป (auto approve) และกำรฝ่ำฝืน
หรือกำรไม่ปฏิบัตินั้นก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้ลงทุนโดยไม่ชักชำ้  โดยในกรณีที่ไม่
สำมำรถตกลงกันได้ บริษัทจัดกำรจะยินยอมให้น ำขอ้พิพำทเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตุลำกำร  
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำทีป่ฏิบัติตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหนว่ยลงทุนกับบริษทัจัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก ำหนดใน
โครงกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนั้น ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว  
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มอี ำนำจลง
นำมในข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษทัจัดกำรกองทุนรวม ทั้งนี้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชนท์ี่ได้รับกำรแต่งต้ังโดยชอบ 
ให้ถือว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซื้อหรือลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ  
ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม 
 
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่ำงผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงศรี จ ำกัด  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชั้น 1 - 2 โซนเอ ชั้น 12 และชั้น 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 
 
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมและไม่ขัดต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจบุันและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 
 
1.1 ได้รับค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอืน่ใดตำมทีร่ะบุไว้ในโครงกำร  
 
1.2 มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทนุ กำรปฏิบัติกำรด้ำนงำนสนับสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนได้ 
 
1.3 แต่งต้ังบุคคลใดๆ เพ่ือมำปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ที่ปรึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทั้งนี้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร 
 
1.4 รับช ำระหนี้เพ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรช ำระหนี้ด้วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร  
 
1.5 ช ำระค่ำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 
 
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรส่ังซื้อ-ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเล่ือนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทุน ทั้งนี้ 
ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 
 
1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
1.8 สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้จัดกำรกองทุนมเีหตุอันสมควรเชื่อได้ว่ำมติดังกล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
1.9 ปฏิบัติกำรอื่น ๆ  เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร 
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร 
 
บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมและไม่ขัดต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
2.1 กำรจัดต้ังเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน  
 
2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วันท ำกำรนับแต่วันปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทุน 
 
2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทุนรวม ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนั้น 
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดกำร" 
 
2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"  
 
2.1.6 จัดให้มีกำรช ำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรช ำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนเมือ่เลิกโครงกำร"  
 
2.2 กำรบริหำรกองทุน 
 
2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชนสู์งสุดให้แก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน และต้ังอยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง  
 
2.2.2 จัดกำรกองทุนให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันที่ท ำไว้กับผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจดักำร และน ำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
2.2.4 จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน  
 
2.2.5 ส่ังผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรับช ำระรำคำค่ำหลักทรัพย์  
 
2.2.6 จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนและกองทุนรวม"  
 
2.2.7 เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษทัที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเร่ืองที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพ่ือรักษำผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
2.2.8 ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพ่ือประโยชน์ของกองทุนรวม 
 
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี) 
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2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 
 
2.2.11 จัดให้มีกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอื่นทีเ่กี่ยวกับควำมเป็นไปของกองทนุ
นั้นในแต่ละช่วงเวลำ 
 
2.3 กำรจัดท ำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมูล 
 
2.3.1 จัดท ำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชทีี่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี 
 
2.3.2 จัดท ำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบัญชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มชีื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
ส ำหรับกองทุนรวมที่มุ่งเน้นกำรลงทุนเพียงครั้งเดียวซึ่งมีอำยุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม จะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องจัดท ำ
และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว ซึ่งเป็นไปตำมที่ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.3.3 จัดท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพ่ือกองทุนเป็นรำยวันและส่งใหผู้้ดูแลผลประโยชน์ทกุวันท ำกำรนั้น  
 
2.3.4 จัดท ำรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุนเป็นรำยวันและส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทุกวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5 ค ำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
 
2.3.6 จัดท ำรำยงำนโดยระบุชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมไีว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลูค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพ่ิมเติม พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันท ำกำรนับต้ังแต่วันถัดจำกวันทีห่ลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนทีก่ ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำส ำเนำไว้ที่บริษทัจดักำรเพ่ือให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
 
2.3.7 จัดท ำหนังสือชี้ชวนใหม ่ให้เป็นปจัจุบันทุกรอบปีบญัชีและจัดส่งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับต้ังแต่วันถัดจำกวันสิน้ปี
บัญชี เว้นแต่กองทุนรวมเปิดที่มีกำรขำยหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งล่วงหน้ำซึ่งระบุเวลำไว้แนน่อน (auto 
redemption) ไม่ต้องจัดท ำหนังสือชี้ชวนใหม่ทกุรอบปีบัญชี 
 
2.3.8 ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน 
 
2.4 กำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน 
 
2.4.1 จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นไปตำมทีก่ฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทั้งจัดให้มกีำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็น
สำระส ำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ลงทุน
ตรวจดูหรือร้องขอได้ 
 
2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.4.3 ขำย รับซื้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร 
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2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผู้อื่นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
2.4.5 เปิดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน  
 
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วย
ลงทุน"  
 
2.4.7 ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับกำรจัดสรรแล้ว โดยเพ่ิมหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเขำ้กองทุน รับ
ซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันทีจ่ัดสรรหน่วยลงทุน  
 
2.5 กำรแต่งต้ังบุคคลอื่น 
 
2.5.1 จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ช ำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.5.2 แจ้งให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทุนทรำบถึงข้อจ ำกัดกำรโอนหนว่ยลงทุนทีร่ะบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหนว่ยลงทุนโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรโอนหนว่ยลงทุนทีร่ะบุไว้ในโครงกำรและขอ้ผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหนว่ยลงทุนนัน้โดย
ไม่ชักช้ำ 
 
2.5.3 แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งต้ังหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรกองทุนรวม 
 
2.6 กำรด ำเนินกำรอื่นๆ 
 
ด ำเนินกำรอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำทีป่ฏิบัติตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก ำหนดในขอ้ผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขดัหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนั้น ใ ห้
ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว  
 
เง่ือนไขกำรเปล่ียนบริษัทจัดกำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษทัจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหน้ำทีต่่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ  ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม ่ 
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
ที่อยู่ : 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2724-3377 
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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1. สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
(1)  ได้รับค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อ ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
(2)  บอกเลิกสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3)  แต่งต้ังผู้ท ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้  
 
2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติหน้ำทีต่ลอดจนภำระผูกพันตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรดังต่อไปนี้อย่ำงเคร่งครัด  
 
(ก)  โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม  
(ข)  ข้อก ำหนดที่ท ำไว้ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ถือหนว่ยลงทุน  
(ค)  มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์”) และ  
(ง)  ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต  
 
(2) รับรองควำมถูกต้องในกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรได้ค ำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่ำกำร
ค ำนวณถูกต้องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย  
 
(3) จัดท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนกอ่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีที่บริษัทจดักำร
ไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในขอ้ (1) ข้ำงต้น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ส ำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตุกำรณ์ดังกล่ำว  
 
(4) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ปฏิบัติตำมหนำ้ที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น  
 
(5) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษทัจดักำร ทั้ งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค ำสั่งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.  
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยที่เรียกช ำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้  
 
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบัญชีปฏิบัติตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผู้ช ำระ
บัญชีไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรช ำระบัญชีจะแล้วเสร็จ  
 
(7) แสดงควำมเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ใน
รำยงำนประจ ำปีและรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบัญชีของกองทุน  
 
(8) จัดท ำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน  
 
(9) จัดท ำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ  ที่จ ำเป็นเพ่ือแสดงรำยกำรธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท ำขึน้ในกำรปฏิบัติตำมหน้ำทีแ่ละภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี้ รวมทั้งจัดท ำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ  ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมก ำหนด  
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(10) จัดท ำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพ่ือให้บริษทัจดักำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทกุรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบัญชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
(11) เก็บรักษำ จัดท ำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ  ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้องจัดท ำหรือจัดส่งใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือตำมค ำส่ังของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
(12) กระท ำกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ขำ้งต้น  
 
(13) ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ  ตำมที่ตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับบริษัทจดักำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ หำก ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ต้องปฏิบัติหน้ำที่นอกเหนือจำกทีก่ ำหนดตำมสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเพ่ิมเติม
ตำมแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดกำร  
 
(14) ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน และเมื่อมกีำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือใหผู้้ดูแลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพ่ือรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของส่ิงที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหนว่ยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้ 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระท ำนั้นจะเป็น ไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบขอ้มูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำร
คัดค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชนม์ีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหนว่ยลงทุนได้  
 
เง่ือนไขกำรเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เง่ือนไขสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะกระท ำได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกัน โดยท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือแจง้ให้อีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบ   
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดูแลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึง่ไม่ปฏิบัติหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบทีไ่ด้ตกลงไว้ อันเป็นสำระส ำคัญของสัญญำนี้ 
คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  
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(3) ในกรณีที่มีกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศค ำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวมี
ผลเป็นกำรเพ่ิมภำระหน้ำที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชนไ์ม่ประสงค์จะรับหน้ำทีดั่งกล่ำว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
แต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วัน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหนว่ยลงทุนทีข่ำยได้แล้วทั้ งหมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์น ำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับกองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชนเ์อง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแล
ผลประโยชน์  
ทั้งนี้กำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คุณสมบัติผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดูแลผลประโยชนจ์ัดกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 15 วันนับแต่วันที่บริษทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วใหบ้ริษัท
จัดกำรแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับต้ังแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดูแลผลประโยชนม์ิได้แก้ไขให้
ถูกต้องภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับ
แต่วันครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ ดูแล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน 
 
(7) ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้กระท ำได้ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดูแลผลประโยชน์กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหนว่ยลงทุนทีไ่ม่เข้ำขอ้ยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณี
ที่มีนัยส ำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :  

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0-2724-3377  
 
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจดักำร และ/
หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งต้ังขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด  
100/19 ชั้นที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 
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ชื่อ : นำงสำว ชมภูนุช แซ่แต้  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด  
100/19 ชั้นที่ 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 จ ำกัด  
100/19 ชั้นที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด  
100/19 ชั้นที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชัย  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด  
100/19 ชั้นที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้สกุล  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกัด  
100/19 ชั้นที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและข้อตกลงในกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้สอบบัญชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงศรี จ ำกัด  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชั้น 12 แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330  โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนทีเ่ป็นปัจจบุันได้ในหนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม 
 
หมำยเหตุ:  
 
บริษัทจัดกำรอำจแต่งต้ังผู้สนับสนุนเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งต้ังผู้สนับสนุนในภำยหลัง โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งต้ังผู้สนับสนุนเพ่ิมเติม ผู้สนับสนุนดังกล่ำวอำจเป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำ
หน้ำที่เป็นผู้สนับสนุนของกองทนุ โดยผู้สนับสนุนทีไ่ด้รับกำรแต่งต้ังจะต้องปฏิบัติงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบติัหน้ำทีอ่ยู่ก่อน
แล้ว  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผู้สนับสนุนตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแต่งต้ังผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทุน  
 
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน 
 
(1) แจกจ่ำยหนังสือชี้ชวนของกองทุน ค ำขอเปิดบัญชีกองทุน ค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย 
 
(2) รับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับช ำระค่ำซื้อหน่วยลงทุนจำกผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนและช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ตำมเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในโครงกำรจัดกำร 
 
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจ ำตัว (ถ้ำมี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นค ำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษทัจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรตำมเง่ือนไขทีร่ะบุไว้ในโครงกำรจัดกำร  
 
(5) ยืนยันกำรซื้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีดั่งกล่ำวข้ำงต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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9. ที่ปรึกษา :  
 
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 (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :  

กองทุนนี้จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทุนพร้อมกับสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน โดย
อัตโนมัติทั้งหมด ไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิดตรำสำรหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทุน โดยให้เป็นไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนดไว้ในหัวขอ้ 
"กำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ไม่มี  
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13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ผู้รับโอนหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็น “ผู้ลงทุนที่มใิชร่ำยย่อยหรือผู้มเีงินลงทุนสูง”  ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนก ำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก  
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน  
 
(1) ผู้โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ส ำนักงำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทุน หรือส ำนกังำนผู้สนับสนุนที่เปิดบัญชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหัวขอ้ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบัญชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทุนใหผู้้รับโอนได้  
 
(2) ผู้โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมทีร่ะบุไว้ในหวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจำกผู้ส่ังซื้อหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน”  
 
(3) หลังจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกับ
ภำษีพร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบส ำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องน ำส่งใบส ำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพ่ือท ำ
กำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบส ำคัญหนว่ยลงทุน (Scripless) หำกผู้รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคัญ
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันท ำ
กำร นับแต่วันขอโอนหนว่ยลงทุนและค ำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์  
 
ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว 
 
13.4. ข้อจ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอื่นทีม่ิใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็นกำรโอน
ทำงมรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน   
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดกำร :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดกำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะกระท ำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร”  
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บริษัทจดักำรหรือบริษทัหลักทรัพย์ที่เป็น
เจ้ำของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว  
 
13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดใหม้ีกำรช ำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้
ในหัวข้อ “กำรช ำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”  
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13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  :  

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้มีกำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปล่ียนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทั้งสิน้ของโครงกำร
จัดกำรและ เมื่อได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินทีม่ั่นคงมีชือ่เสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อันจะเป็นกำร
ควบคุมให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี้ ผู้ถือหนว่ยลงทุนตกลงมอบใหบ้ริษัทจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชนเ์ป็นผู้สนับสนนุของตนในกำรจัดกำร และดูแล
ทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนดังนั้น จึงไม่จ ำเป็นต้องมีกำรประชุมผู้ถือหนว่ยลงทุนเพ่ือกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียง
ข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจัดกำร  
 
13.8. อื่น ๆ  :  

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจ ำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ  
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซื้อหรือลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ  ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อก ำหนดในขอ้ผูกพันซึ่งลงนำมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งต้ังจำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทนุของกองทุนรวมทีต่นถือ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทุนชนดินั้น ๆ  ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  
 
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทกึชื่อผู้เปิดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผู้ถือหนว่ยลงทุนต้ังแต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทกึชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
และจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใชสิ้ทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบค ำขอเปิด
บัญชีกองทุน  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
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(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซื้อหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครั้งแรก 
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีกำรจองซื้อ ซื้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพ่ือ
เป็นกำรยืนยันจ ำนวนหนว่ยลงทุน และ/หรือ จ ำนวนเงินทีไ่ด้รับให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงส่ืออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร 
หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วันท ำกำรนับแต่วันสิน้สุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก  
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษทัจัดกำร  
 
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนุนได้รับค ำขอเปิด
บัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบัญชี และ/หรือค ำสั่งซื้อหนว่ยลงทุน และผู้ส่ังซื้อได้ช ำระเงินค่ำซื้อหนว่ยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัท
จัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนภำยในวนัเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชือ่ในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่ อในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนั้น  
 
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผู้ส่ังซื้อหนว่ยลงทุนเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษทัจดักำร
ได้รับช ำระเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้ส่ังซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับกำรจัดสรรหนว่ยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อยแล้ว และใหถ้อื
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษทัจัดกำรหรือผู้สนับสนุนออกใหใ้นนำมบริษทัจดักำรแก่ผู้ส่ังซื้อเป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ใช้เป็นหลักฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทุน  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ทีจ่ะต้องน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนมำให้บริษทัจดักำรหรือผู้สนับสนนุบันทึกรำยกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทกึรำยกำรใหเ้ป็นปัจจุบันได้ต้ังแต่วันท ำกำรถัดจำกวันที่
ค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะ
ถือว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหนว่ยลงทุน  
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร  
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลักฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้้ำงอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจ ำเป็นต้องใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดท ำใบหนว่ยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดช ำระหนี้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล  
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดช ำระหนี้หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องจะ ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหนำ่ยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้
บันทึกมูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0 

กรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนี้ได้ (1) หรือเม่ือปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่

ลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของกองทุนนั้นประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่

สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดให้เป็น 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี้ 

1.1 ก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรำยที่มี
ชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่บริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี้หรือ
สิทธิเรียกร้องเป็น 0 เว้นแต่บริษัท
จัดกำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว 

1.2 อำจก ำหนดให้ผู้ถือหน่วยทกุรำยที่มีชือ่อยู่ในทะเบียน ณ วันที่มี
พฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องจะไม่
สำมำรถช ำระหนี้ได้ก็ได้ หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำร
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนั้นประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล 

2. กำรแจ้งต่อส ำนักงำน ข้อมูล: ประเภท จ ำนวน ชื่อผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนีต้ำมสิทธิเรียกร้อง เงินส ำรอง (ถ้ำมี) และวันที่บริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 หรือวันที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ แล้วแต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่บริษัทจัดกำรบันทกึมูลค่ำตรำสำรหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

3. กำรจัดให้มีข้อมูล จัดให้มีข้อมูลตำม 2. ไว้ที่ส ำนักงำน
ใหญ่ ส ำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่ใช้
ในกำรซื้อขำยหน่วยของกองทนุ 
ภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่บริษทั
จัดกำรแจ้งส ำนักงำนเป็นระยะเวลำ
อย่ำงน้อย 30 วันด้วย 
 

- 

หมายเหตุ:  
(1) บริษัทจัดกำรไม่ต้องน ำตรำสำรหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมำรวมค ำนวณ NAV ของกองทุน 

(2) บริษัทจัดกำรไม่ต้องน ำตรำสำรนั้นมำรวมค ำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยส ำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหนว่ยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน์ 

 
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้มีกำรก ำหนดผู้มีสิทธิได้รับเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ตำม 1. บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพ่ือกองทุนได้เมื่อด ำเนินกำรดังนี้ 
 
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน  
 
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทีม่ิใชห่ลักประกันในแต่ละครั้ง โดยด ำเนินกำรดังนี้  
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(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จำกกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จำ่ย
ในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน เป็นต้น  
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี้  
(2.3) จัดให้มีหรือจัดท ำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ดังนี้  
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดช ำระหนี้เกิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ที่บริษัทจัดกำรจัดท ำ ซึ่งแสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเหน็ว่ำตรำสำรที่ลงทุนนั้นขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหนำ่ยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล  
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพ่ือกองทุน 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมูลต่อส ำนักงำนภำยใน 15 วันท ำกำรนับ

แต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมำ 

ข้อมูลดังนี้  
ประเภท จ ำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนี้หรือลูกหนี้ตำมสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสำระส ำคัญอย่ำงน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

2. เปิดเผยข้อมูลภำยในวันท ำกำรถัดจำกวันที่บริษัท
จัดกำรได้แจ้งส ำนักงำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน 

2.1 จัดให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของบริษทั
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนทีใ่ชใ้นกำร
ซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน 

2.2 กรณีเป็นกองทุนปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครั้งถัดจำกวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมำว่ำ
กองทุนได้รับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นซึ่งผู้ลงทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ที่
ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของบริษทัจัดกำร โดยให้ระบุไว้ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครั้งติดต่อกัน 

3. ก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้รับมำจำกกำร
รับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น 

เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับช ำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่น 

4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้องไม่น ำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้องน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทุน 

5. ด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดกำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำได้โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส ำคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทีม่ีสิทธิในเงิน
ได้สุทธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ตกลงรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคม
ก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินทีไ่ด้จำกกำร
รับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำรอำจมไีวซ้ึง่
ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้ 
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5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไมส่ำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำร ต้อง
จ ำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็นส ำคัญ  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้ 

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ใหบ้ริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สินของ
กองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมลูค่ำตรำสำรหนี้หรือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนั้น 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภำยใน 45 วัน 
นับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี้ 

6.1 ให้บริษัทจัดกำรเฉล่ียเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ด้วย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้ถือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน 
45 วันนับแต่วันที่มีเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้  

6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉล่ียเงินคืนไปยังส ำนักงำนภำยใน 15 วันท ำกำร
นับแต่วันที่บริษัทจัดกำรได้เฉล่ียเงินคืน 

6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนี้ไม่คุ้มกับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยบริษัทจัดกำร
อำจน ำเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ดังกล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ 

หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี้นัน้ไม่คุ้มกับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจน ำเงินได้สุทธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับช ำระหนี้ดังกล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดกำรจะด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้ระบุรำยละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว  

6.4 ส ำหรับกองทุนเปิดที่บริษัทจัดกำรได้บันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้รับช ำระหนี้ตำมตรำสำรหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวเป็นเงิน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม 

 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะช ำระใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทีป่รำกฏชือ่ตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนั้น 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำทีจ่ัดใหม้ีทะเบียนผู้ถือหนว่ยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งกำรใหสิ้ทธิหรือกำรจ ำกัดสิทธิใด ๆ  แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหนว่ยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหนว่ยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมทีเ่สนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มใิชร่ำยย่อย และกำรโอนหนว่ยลงทุนจะท ำให้ผู้ถือหนว่ยลงทุนไมเ่ป็นผู้ลงทุน
สถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบนัหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหนว่ยลงทุนจะท ำใหผู้้ถือหนว่ย
ลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
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(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดังนี้ 
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจดักำรกองทุนรวมขำยใหผู้้ถือหนว่ยลงทุนก่อนวันที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จัดต้ังขึน้ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือกำรเล้ียงชีพ  
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว 
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ด ำเนินกำร
ไปตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ 
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด ำเนินกำรใดอันเป็นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินั้นเสียไป  
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผูกพันในเร่ืองทีก่ระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนหนว่ยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ก ำหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนี้แล้ว ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนดิ โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รับมติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทุนแต่ละ
ชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันทีเ่ป็นไปตำมวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไปตำมและไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วน
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญำ 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เร่ืองที่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้รวมถึง 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรับช ำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น  
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อก ำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญำประกันในเร่ืองใด ๆ  อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดูแลผลประโยชน ์โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันให้มีสำระส ำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันนั้นเหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด 
ต้องกระท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจดักำรกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตรำบริษทั 
(ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มขี้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพ่ือใหผู้้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทนุพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทุนรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบัติไม่เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี้ 
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทุน :  

22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีจ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันท ำกำรใด  
 
22.1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมัติให้จัดต้ังและจัดกำรกองทุนรวม หำกปรำกฏว่ำ  
(1) มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดัหรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏิบัติหรือดูแลใหม้ีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพ่ือผู้ลงทุนทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี้ชวนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน  
(3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมผู้ลงทุนประเภทสถำบัน หำกปรำกฎข้อเทจ็จริงว่ำมีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มใิช่ผู้ลงทุนประเภท
สถำบันตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร 
 
22.1.3 เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส่ังให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษทัจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ของตน  
 
22.1.4 เมื่อได้รับควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
22.1.5 ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอื่นใดตำมที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
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22.1.6 กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร  
(1) วันเลิกโครงกำรได้แก่ วันถัดจำกวันครบอำยุโครงกำร  
(2) บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรช ำระบัญชีกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

22.2.1  แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ยกว่ำ 5 วันท ำกำร โดยวิธีกำรดังนี้ 
(ก)  แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์  
(ข)  แจ้งส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ค)  แจ้งตลำดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  
  
22.2.2  ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ  เพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทรำบเร่ืองดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 5 วันท ำ
กำร  
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และต๋ัวสัญญำใช้เงินที่มี
ก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้เสร็จสิน้ก่อนวันเลิกกองทุนรวม  
 
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  
 
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรช ำระบัญชี โดยจะแต่งต้ังผู้ช ำระบัญชีที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  ให้ควำมเหน็ชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่รวบรวม และ
แจกจ่ำยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีสิ้นของกองทุนรวมแล้วใหแ้ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบัญชีกองทุน
ให้เสร็จสิน้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจำ่ยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ช ำระบัญชจีะด ำเนินกำรเฉล่ียเงิน
คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจ ำนวนหนว่ยลงทุนทีผู้่ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลักฐำนทีป่รำกฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร  
 
เมื่อได้ช ำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบัญชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผู้ช ำระบัญชีจดักำรโอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนทีไ่ม่มำรับเงิน หรือเป็นผู้ถือหนว่ยลงทุนทีบ่ริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนั้นได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหนว่ยลงทุนไมม่ีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจง้ไว้เป็นอย่ำงอืน่ 
บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็นภมูิล ำเนำ เพ่ือบริษัทจัดกำรจะได้น ำทรัพย์ดังกล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนักงำนวำงทรัพย์  และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขั้นตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันระหว่ำงผู้ถือหนว่ย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม 
 



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (“บริษัทจดัการ”)  ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้ว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ และบริษัทจัดการ
ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนาม………………………………… 
(นางสาวสดุาภรณ ์งามวิไลกร) 

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


