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หน้ า 1

ส่วนข้อ มูล สรุ ป รายละเอีย ดโครงการจัด การกองทุน รวม และข้อ ผูก พัน
ประเภทและนโยบายการลงทุน ของกองทุน รวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ ู้ล งทุน จะได้จ ากเงิน ลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารหนีต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที%เสนอขายเฉพาะผูม้ ีเงินลงทุนสูง
ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตใิ นอัตราประมาณร้อยละ 0.55 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ%มแรก

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศุกกู รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึ%งจะเน้นลงทุนในตราสารที%ออก รับรอง รับอาวัล หรือคําประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที%มีอนั ดับ
ความน่าเชื%อถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ%งอาจมีบางขณะที%กองทุนไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ%งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็ นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึ%งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที%เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีในประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัSวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัSวแลกเงิน ตัSวสัญญาใช้เงิน หุน้ กู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซือหุน้ กู้ ที%กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื%อการฟื นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผูอ้ อก ผูส้ %งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล หรือผูค้ าประกั
ํ
น และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนีอื%นใดที%ธนาคารที%
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ %งั จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง ผูค้ าประกั
ํ
น และ/หรือ ตราสารหนีที%
บริษัทเอกชนทั%วไป เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าประกั
ํ
น เป็ นต้น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ%ึงตราสารหนีที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที%ไม่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื%อถือ (Unrated Bond) ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที%มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี%ยงด้านอัตราแลกเปลี%ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี%ยงจากอัตราดอกเบีย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื%น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื%น ตามที%สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทุนได้
7. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้อ 1 บริษัทจัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้วย โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ% ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลาที%ตอ้ งใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื%องจากได้รบั คําสั%งขายคืน หรือสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน หรือเพื%อรอการลงทุน ทังนี ต้องไม่เกิน
กว่า 10 วันทําการ
ผลตอบแทนทีผ$ ู้ล งทุน
จะได้จ ากเงิน ลงทุน :

คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราประมาณร้อยละ 0.55 โดยเฉลีย% ต่อปี ของเงินลงทุนเริ%มแรก

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
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หน้ า 2
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับ กองทุน รวม
1. ลัก ษณะที$ส าํ คัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีมีจาํ นวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 7,000 ล้านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการซึ%งเท่ากับ 1,050 ล้านบาท ทังนี หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที%เพิ%มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะดําเนินการปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
 กองทุนรวมนีเหมาะสมที%จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผูม้ ีเงินออมที%สามารถลงทุนได้เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้องการมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส% งู กว่าการฝากเงิน
 ปั จจัยใดที%มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- ความเสี%ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบียเมื%อครบกําหนดอายุของตราสารที%กองทุนได้ลงทุนไว้ ซึ%งอาจทําให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั เงินลงทุน
คืนหรือไม่ได้รบั เงินคืนตามที%คาดหวังไว้
- กองทุนนีมีสภาพคล่องจํากัด เนื%องจากเป็ นกองทุนที%ไม่เปิ ดให้ซือขายแบบกองทุนเปิ ดทั%วไป โดยกองทุนมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน
 กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมที%มีผปู้ ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที%ม่งุ เน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
 กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที%สินสุดรอบบัญชีครังแรกคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
- วันที%สินสุดรอบบัญชีคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
2. ข้อ กําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธ ีก ารขายหน่วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีก องทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีก องทุน ผ่านบริษัท จัด การ และผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ3 คืน หน่วยลงทุน
สําหรับผูท้ ี%ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผูจ้ องซือจะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื%อประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซือ ขาย และสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน โดยผูจ้ องซือต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็ นจริง พร้อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี
เอกสารหลัก ฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบ ุค คลธรรมดา
กรณีน ิต ิบ ุค คล
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ%งลงนามรับรองความถูกต้อง ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรือเอกสารอื%นใดที%บริษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม
ข) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื%อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามและหรือผูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื%อนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั ง สื อ มอบอํา นาจในกรณี ผู้มี อ ํา นาจลงนามแทนนิ ติ
บุ ค คลไม่ ไ ด้เ ป็ นกรรมการผู้มี อ ํา นาจลงนามที% ร ะบุ ใ น
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ%งเอกสารดังกล่าวมีการ
ลงนามรับรองความถูกต้อง
หรือเอกสารอื%นใดที%บริษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม
ในกรณีที%ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตังแต่ 2 คนขึนไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื%อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่านัน เป็ นผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที%มีช%ือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐานะผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ทังนี จะต้องเป็ นไปตามเงื%อนไขที%ระบุไว้ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
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(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

(1.1.2) การเปิ ดบัญชีก องทุน ผ่านช่อ งทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนหน่วยลงทุนที%เปิ ดให้บริการได้ โดยมีขอ้ กําหนดและเงื%อนไขเป็ นไปตามที%กาํ หนดไว้ของผูใ้ ห้บริการแต่ละราย
มูล ค่าขั3น ตํ$าของการสั$งซือ3 หน่วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนครังแรกได้โดยจะต้องเป็ นจํานวนเงินไม่ต%าํ กว่า 510,000 บาท และสั%งซือครังถัดไปไม่ต%าํ กว่า 2,000 บาท โดย
คํานวณเป็ นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนัน หากจองซือหน่วยลงทุนด้วยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้รบั หน่วยลงทุน
51,000 หน่วย
วัน และเวลาทีเ$ สนอขายหน่วยลงทุน
ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครังแรกระหว่างวันที% 10 – 17 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เท่านัน
ช่อ งทางการสั$งซือ3 และการชําระเงิน ค่าจองซือ3 หน่วยลงทุน
 กรณีจองซือผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผูจ้ องซืออาจชําระเป็ นคําสั%งหักบัญชีเงินฝากที% บมจ. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที%ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวันเดียวกับ
วันที%จองซือหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั%งจ่ายเช็คต้องขีดคร่อมเข้าบัญชีช%ือ “บัญชีรบั ชําระค่าซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ%ง
บริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันไว้กับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 กรณีจองซือผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น
ผูจ้ องซืออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ที%บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั%งจ่ายเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีช%ือ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุ งศรี” ซึ%งบริษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที% บมจ. ธนาคาร
กรุ งศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ, บมจ.
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุ งไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื%อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื%อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที%บริษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม
 กรณีจองซือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วย
ลงทุนอื%น
ผูจ้ องซือที%ได้สมัครการใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือหน่วยลงทุนได้
ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และจะต้องทําการสั%งซือให้เสร็จสินภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกดังกล่าว
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผูส้ %งั ซือที%ได้ให้ไว้ตามวิธีการที%กาํ หนด ในกรณี
ที%เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือได้หรือรายการคําสั%งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับ ซือคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั%งซือหน่วยลงทุนนัน โดยผูส้ % ังซือสามารถใช้บริการสั%งซือหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ
การจัด สรรหน่วยลงทุน
ผูจ้ องซือหน่วยลงทุนจะได้รบั การจัดสรรหน่วยลงทุนตามที%จองซือ หลังจากที%บริษัทจัดการได้รบั ใบจองซือที%ถกู ต้องครบถ้วนและได้รบั ชําระเงิน
ค่าจองซือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที%มียอดรวมการจองซือหน่วยลงทุนทังหมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั%งซือก่อน ได้ก่อน” ตามวันและเวลาที%ได้รบั รายการซือขายหน่วยลงทุน
ในกรณีจองซือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้ องซือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนที%ส% งั ซือ (Pro Rata) ให้แก่ผูจ้ องซือหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทังนี บริษัทจัด การขอสงวนสิทธิ ที%จะตัดสิทธิ ผูจ้ องซือที%
ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามที%โครงการกําหนดเกี%ยวกับวันและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกในกรณีที%มียอดการจองซือในวันแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทุนของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทังหมดก็ได้โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
การคืน เงิน ค่าซือ3 หน่วยลงทุน
ในกรณีที%ผจู้ องซือหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายครังแรกไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที%บริษัทจัดการต้องยุติ
โครงการจัดการเนื%องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทําให้ไม่สามารถจัดตังกองทุนได้ บริษัทจัดการจะชําระ
ค่าจองซือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที%เกิดขึนจากเงินที%ได้รบั จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผจู้ องซือหน่วยลงทุนโดยโอน
เงินข้าบัญชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณียต์ ามที%อยู่ที%ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภายในหนึ%งเดือนนับตังแต่วนั ถัด
จากวันสินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซือหน่วยลงทุน ในกรณีที%บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ
และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผจู้ องซือหน่วยลงทุนได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ต%าํ กว่าร้อยละเจ็ด
ครึง% ต่อปี นบั แต่วนั ที%ครบกําหนดเวลานันจนถึงวันที%บริษัทจัดการชําระเงินจํานวนดังกล่าวได้ครบถ้วน
ทังนี ในการคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที%ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที%ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
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(2) วิธ ีก ารรับ ซือ3 คืน หน่วยลงทุน
เนื%องจากกองทุนนีไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัต โนมัติ พร้อมกับ
จํานวนหน่วยลงทุนส่วนที%เหลือทังหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย โดยมีกาํ หนดวันที%ทาํ การรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือวันที%ทาํ การอื%นใด
ตามที%ระบุในข้อ (2.1) หรือข้อ (2.2) แล้วแต่ละกรณี ดังนี
(2.1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัต โนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีต ราสารหนีต่างประเทศ
6M76-ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (AI) ตามจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือทังหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารเงินสะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทังนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี%ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได้ โดยขึนอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ%งบริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการ โดย
ถือว่าบริษัทจัดการได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ดาํ เนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวแล้ว และในการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสินวันทํารายการ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในวันทําการถัดไป ดังนัน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื%นได้ โดยให้เป็ นไปตาม
เงื%อนไขที%ระบุไว้ในหนังสือชีชวนของกองทุนปลายทาง
(2.2) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที%กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ประสบปั ญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เครื%องมือใดๆ หรือดําเนินการใดๆ สําหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว หรือมีเหตุการณ์อื%นใดที%บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การดําเนินการตามข้อ (2.2) นีเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดาํ เนินการตามข้อ (2.1) ข้างต้น โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย (AI) ตาม
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือทังหมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที%สินสุดอายุโครงการ และชําระเงินค่ารับ ซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือนําส่งเช็คทางไปรษณีย ์ หรือวิธีอื%นใดอันจะเป็ นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น โดยถือว่า
บริษัทจัดการได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และในการรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซือคืนหน่วย
ลงทุนของสินวันทํารายการ
 กรณีใดที%บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนนีให้แก่ผลู้ งทุนที%มิใช่รายย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง เท่านัน
 กองทุนรวมนีมีขอ้ กําหนดเกี%ยวกับการเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั%งที%รบั ไว้แล้ว และการ
หยุดรับคําสั%งซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
- การเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั%งที%รบั ไว้แล้ว ได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมข้อ 10. และ ข้อ 11. ตามลําดับ
- การหยุดรับคําสั%งซือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื%อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที%มีความจําเป็ นเพื%อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื%อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั%งซือ คําสั%งขายคืนหรือคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได้เป็ นการชั%วคราวตามระยะเวลาที%สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ%งไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
 วิธีการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
(1) วัน และเวลาในการสับ เปลี$ยนหน่วยลงทุน
- ผูล้ งทุนสามารถสับเปลี%ยนเข้ากองทุนได้เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครังแรก และเป็ นการสับเปลี%ยนจากกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิ ดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรา
สารเพิ%มทรัพย์ และกองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี เท่านัน
- กองทุนนี ไม่ อ นุญ าตให้มี การสับ เปลี% ย นออกจากกองทุ น เว้นแต่ เป็ นการสับ เปลี% ยนหน่ วยลงทุน อัต โนมัติเ มื% อ ครบกําหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที%ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการหัวข้อเรื%อง “การรับซือคืนหน่วยลงทุน”
(2) มูล ค่าขั3น ตํ$าในการสับ เปลี$ย นเข้ากองทุน
- ท่านสามารถสับเปลี%ยนเข้ากองทุนโดยจะต้องเป็ นจํานวนเงินไม่ต%าํ กว่า “มูลค่าขันตํ%าของการสั%งซือหน่วยลงทุน” ที%กาํ หนดไว้
- กรณีที%กองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทางและเป็ นการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นครังแรก หากภายหลังจากการคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางแล้วปรากฏว่า การสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนมีมูลค่าตํ%ากว่า 510,000 บาท บริษัทจัดการจะยกเลิกคําสั%งทํารายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว
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(3) ช่อ งทางการสับ เปลี$ยนเข้ากองทุน
 การสับเปลี%ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอื%น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี%ยนเข้ากองทุนได้ที%บริษัทจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
อื%น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทังระบุจาํ นวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที%
ต้องการสับเปลี%ยนออกจากกองทุนต้นทาง เมื%อเจ้าหน้าที%ตรวจสอบคําสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที%จะส่งมอบสําเนาคําสั%ง
สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนที%ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืน
หน่วยลงทุนอื%น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที%ได้สมัครการใช้บริการซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนได้ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก และจะต้องทําการสั%งสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนให้เสร็จสินภายในเวลา
15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกดังกล่าว
ผูส้ %งั สับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั%งสับเปลี%ยนนันได้เสร็จสินสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทังสิน ทังนี บริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที%จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั%งสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนได้เมื%อมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
(4) ราคาขายและรับ ซือ3 คืน กรณีส ับ เปลี$ย นหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี%ยนหน่วยลงทุน
- กรณีเป็ นกองทุนต้นทาง การคํานวณราคาสับเปลีย% นหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้เพื%อคํานวณราคารับซือคืนของวันทํา
การสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื%นๆ (ถ้ามี)
- กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้เพื%อคํานวณราคาขายของวันทําการ
ก่อนวันที%กองทุนปลายทางจะได้รบั เงินจากการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถ้า
มี) และค่าใช้จ่ายอื%นๆ (ถ้ามี)
อนึ%ง มูลค่าหน่วยลงทุนที%ใช้คาํ นวณราคาขายและรับซือคืนในการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็ นมูลค่าที%ได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
 กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
- บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนอื%นที%มิใช่ “ผูล้ งทุนที%มิใช่รายย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก ซึ%งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ%งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื%นคําขอโอนหน่วยลงทุนที%บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. สิท ธิข องผู้ถ ือ หน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจะใช้ระบบไร้ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื%อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ%งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ%งเท่านัน โดยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื%องใด ภายใต้เงื%อนไขอย่างไร
- กองทุนนีมีขอ้ จํากัดในการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที%จาํ หน่ายได้แล้วทังหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที%เกินดังกล่าว
 ในกรณีที%กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ%งึ หุน้ ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที%ผถู้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ%มเติม หรือไม่ อย่างไร
- ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที%บริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ที%สาํ นักงานของบริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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 กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้ งทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
- ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรือผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-3377
- กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที%บริษัทจัดการปฎิบัติไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%
เกี%ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
 การระบุภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย เพื%อการวางทรัพย์สาํ หรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที%ไม่มีภมู ิลาํ เนาในประเทศไทย
- ในกรณีที%ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื%น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที%อยู่ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาํ เนา เพื%อ
บริษัทจัดการจะได้นาํ ทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์
4. บุค คลทีเ$ กี$ยวข้อ งกับ การดําเนิน การของกองทุน รวม
 ข้อ มูล เกี$ยวกับ บริษัท จัด การ
- กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื%อดังต่อไปนี
(1) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 143 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,248 ล้านบาท
 รายชื$อ คณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพุธ เอืออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรนั ต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ
(7) นางสาวจิตอารีย ์ ฤทธิพนั ธ์
(8) นางสาวรุง่ อรุณ สมเจริญ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื%นภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิ|พงษ์
(15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
(16) นายชูศกั ดิ| อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ| ปรีชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

ตําแหน่ง
กรรมการผูจ้ ัดการ
ประธานเจ้าหน้าที%กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้าหน้าที%ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ% ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าทีฝ% ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ% ่ ายบริหารความเสีย% งด้านการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยPจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 7
 รายชื$อ ผู้จ ัด การกองทุน (fund manager) ประวัต ิก ารศึก ษา และประสบการณ์ก ารทํางานทีเ$ กี$ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การกองทุน รวม รวมทั3ง
หน้าทีค$ วามรับ ผิด ชอบของผู้จ ัด การกองทุน ดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
ประวัต ิก ารศึก ษา
นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA, - ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
FRM
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ,
CFA
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University
of Singapore ประเทศสิงคโปร์
นายจาตุรนั ต์ สอนไว
- ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
นายชูศกั ดิ| อวยพรชัยสกุล,
- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการ
CFA
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ%ง)
Bradford University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์, CFA
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี%ยน
นักศึกษาที% Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยี%ยม)
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
- ปริญญาโท สาขาการเงิน,
University of Bath, UK
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ก ารทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด (บลจ.
ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

หน้าทีค$ วามรับ ผิด ชอบ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี
- ผูจ้ ดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

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

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- Barclays Capital (Singapore)

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี
- Credit Research Analyst

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

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

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสี%ยง
ด้านการลงทุน
- ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

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

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยPจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 8
 รายชื$อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ3 คืน หน่วยลงทุน (selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื$อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ3 คืน หน่วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ช% นั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ) ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ช% นั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด
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เบอร์โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-648-1111
02-684-8888
0-2696-0000
02-648-3600
02-088 9999
02-659-3390
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-266-6697
02-0265100
02-107-1664
02-022-1400
0-2117-7878
02-274-9400
02-508-1567
02-061-9621
02-430-6543
02-829-6291
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 รายชื$อ ผู้ส อบบัญชีข องกองทุน รวม
1
2
3
4
5
6

รายชื$อ ผู้ส อบบัญชี
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิม) สกุล

ทีอยู่
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน) ที4 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

 รายชื$อ นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อ ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
ทังนี นอกจากหน้าที%ตามที%กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตังฯ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที%ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
5. ช่อ งทางทีผ$ ู้ล งทุน สามารถทราบข้อ มูล เพิ$ม เติม เกี$ย วกับ กองทุน รวมนี3
 ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ%มเติมเกี%ยวกับกองทุนรวมนีได้ที%สาํ นักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนิน งานของผู้อ อกตราสาร (Business Risk):
ความเสี%ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของที%เกี%ยวข้อง ซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที%เกี%ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐานของผูอ้ อกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื%อถือของผูอ้ อกตราสารเพื%อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข3 องผู้อ อกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี%ยงจากตราสารหนีที%กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี โดยบริษัทผูอ้ อกตราสารหนีนัน ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบียให้กองทุนเมื%อ
ถึงวันที%ครบกําหนด
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนีที%ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภาครัฐ ซึ%งมีความเสี%ยงจากการผิดนัดชําระหนีทังเงินต้นและดอกเบีย
ในระดับที%ยอมรับได้
3. ความเสี$ย งจากความผัน ผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
ได้แก่ ความเสี%ยงที%เกิดจากการที%ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึนลง เนื%องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็ นต้น
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื%อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที%เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือก
ตราสารทีด% ี ตามปั จจัยพืนฐานและศักยภาพของผูอ้ อกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าว
4. ความเสี$ย งจากการขาดสภาพคล่อ งของตราสาร (Liquidity Risk):
ในกรณีที%เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี%ยงที%ไม่สามารถขายตราสารที%กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที%ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผูล้ งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที%กาํ หนดไว้
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
เนื%องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที%มีอายุของตราสารใกล้เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซือขายเปลี%ยนมือของตราสาร บริษัทจัดการจึงมิได้ตระหนัก
ต่อความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
5. ความเสี$ย งจากอัต ราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
กรณีตราสารหนีที%กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียและเงินต้นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้กองทุนมีความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเมื%อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาท ซึ%งจะทําให้ผลตอบแทนที%ได้รบั ไม่เป็ นไปตามที%คาดได้
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
เนื%องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เพื%อเป็ นการป้องกันความเสี%ยงด้านอัตราแลกเปลี%ยน
กองทุนมีนโยบายที%จะป้องกันความเสี%ยงอันอาจเกิดขึนทังหมด โดยใช้สญ
ั ญาสวอปอัตราแลกเปลีย% น (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ อัตราแลกเปลีย% น
(Currency Forward) เพื%อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที%สาํ หรับตราสารที%มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบีย และ/หรือผลตอบแทนอื%น เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน
จะทําการป้องกันความเสี%ยงที%อาจเกิดขึนจากอัตราแลกเปลี%ยน เพื%อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที%เป็ นเงินบาท
6. ความเสี$ย งจากการเข้าทําสัญญาซือ3 ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):
การที%กองทุนมีการป้องกันความเสี%ยงด้านอัตราแลกเปลี%ยนเงินทังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนเพิ%มขึนจากการลงทุนที%กองทุนไปลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้าเพื%อป้องกันความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเงิน อันเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราแลกเปลี%ยนเงินไม่เป็ นไปตามที%คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้องกันความเสี%ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื%อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
7. ความเสี$ย งของคู่ส ัญญาซือ3 ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า โดยที%บริษัทจัดการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาที%กระทํานอกศูนย์สญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี%ยงที%คู่ส ัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที%ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชื%อถืออยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8. ความเสี$ย งจากการลงทุน ในต่างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงภายในประเทศที%กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี%ยนแปลงผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัท การเปลี%ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตุอื%นๆ อันอาจทําให้ไม่สามารถชําระหนีได้ตรงตามระยะเวลาที%กาํ หนด
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี ที%เสนอขายในต่า งประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทําการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที%อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีของประเทศที%เข้าลงทุนอย่างถี%ถว้ นรอบคอบ
9. ความเสี$ย งจากข้อ จํากัด การนําเงิน ลงทุน กลับ ประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบหากมีการเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ%งรวมถึงช้อจํากัดของ
การเคลื%อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริหารความเสี%ยง
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศที%กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื%อประเมินความเสี%ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ ซึ%งอาจช่วยลดความเสี%ยงในส่วนนีได้

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
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สรุ ป อัต ราส่ว นการลงทุน ของกองทุน รวม
อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามผู้อ อกทรัพ ย์ส ิน หรือ คู่ส ัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต%าํ กว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
5 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึ%งหนีกึ%งทุน หรือศุกกู ที%ผอู้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที%ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั%วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกาํ หนดวันชําระหนีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที%ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกาํ หนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน ต้องขึน
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึ%งหนีกึ%งทุน หรือศุกกู ที%ผอู้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
และเสนอขายตราสารนันในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตังขึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที%ได้รบั อนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
6.1.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทั%วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกาํ หนดวันชําระหนีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที%ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูม้ ีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรือ
(2) นําหนักของตราสารทีล% งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรือ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุนใน benchmark + 5%

บริษท
ั หลักทรัพยPจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 13

7

6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกาํ หนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน
ต้องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที%ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที%จดทะเบียนซือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื%อการจด
ทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สาํ หรับผูล้ งทุนทั%วไปของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่าวที%อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุที%อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื%นนอกเหนือจากที%ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกี%ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามกลุ่ม กิจ การ (group limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
ั ญา
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที%อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ%งดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ไม่มีขอ้ กําหนดเกี%ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามประเภททรัพ ย์ส ิน (product limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัSวแลกเงินหรือตัSวสัญญาใช้เงิน ที%นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ %งั จ่าย หรือ
คู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที%มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที%กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ|มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)
2 reverse repo
3 securities lending
4 total SIP ซึ%งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที% 1: อัตราส่วนการลงทุนทีค% าํ นวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5 derivatives ดังนี
5.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที%มีวตั ถุประสงค์เพื%อการลดความเสี%ยง (hedging)

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี%ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
กองทุนรวมที%มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี%ย
ตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที%อายุกองทุนคงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะกองทุนรวมที%
มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี%ยงที%มีอยู่

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีขอ้ กําหนดเกี%ยวกับ product limit
กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต่างประเทศ 6M76-ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
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อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามความมีส ่วนได้เ สียในกิจ การทีล$ งทุน (concentration limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
อัต ราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารหนี ตราสารกึ%งหนีกึ%งทุน ตราสาร Basel III และศุกกู ของผูอ้ อก 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อก
รายใดรายหนึ%ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทยหรือตราสารหนี
ตราสารรายนัน ตามที%เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ภาครัฐต่างประเทศ)
ทังนี ในกรณีที%ผอู้ อกตราสารมีหนีสินทางการเงินที%ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํา
มูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้องเป็ นข้อมูลที%มีการ
เผยแพร่เป็ นการทั%วไป และในกรณีที%ผอู้ อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที%
เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผูอ้ อกตราสาร ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน
1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีของผูอ้ อกรายนันเป็ น
รายครัง เว้นแต่ในกรณีทผี% อู้ อกตราสารได้มีการยื%นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที%กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนีโดยเป็ นตราสารที%ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating
บริษัทจัดการจะลงทุนเพื%อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็ นรายครัง เว้นแต่กรณีทผี% อู้ อกตราสารได้มีการยื%นแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ%ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที%ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที%ออกหน่วยนัน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที%มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรือที%แก้ไขเพิ%มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายทีเ$ รียกเก็บ จากผู้ซ ือ3 หรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน หรือ กองทุน รวม
ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่ายทีเ$ รีย กเก็บ จากกองทุน รวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้วย มูลค่าหนีสินทังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที%คาํ นวณ)
รายการทีเ$ รียกเก็บ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวมทัง3 หมดทีป$ ระมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผูด
้ ูแลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมที%ปรึกษาการลงทุน
 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผป
ู้ ระกัน
 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวมทีป$ ระมาณการไม่ไ ด้
 ค่าใช้จ่ายที%เกิดขึนเพื%อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อื%นใดที%เกิดขึนจาก
การทํารายการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้น
รวมค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่ายทัง3 หมด
ค่าใช้จ ่ายในการซือ3 ขายหลัก ทรัพ ย์

อัต ราตามโครงการ
ไม่เ กิน 1.9474
ไม่เกิน 1.6050
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริง

ไม่เกิน 1.9474
ตามที%จ่ายจริง

ค่าใช้จ ่ายทีเ$ รีย กเก็บ จากผู้ส$ังซือ3 หรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเ$ รียกเก็บ

อัต ราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก

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

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที%เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ %งั ซือหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราที%รวมภาษีมลู ค่าเพิ%มหรือภาษี ธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษี อื%นใดแล้ว
คําเตือ นเกี$ย วกับ การลงทุน ในหน่ว ยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวน
ของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที%เสนอขายนัน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื%นเพื%อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที%
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื%นเพื%อกองทุนรวม ซึ%งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอื%นเพิ%มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ข้อ มูล ณ วัน ที$ 5 พฤษภาคม 2565
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ข้อ มูล อื$น ๆ
1. การรับ ผลประโยชน์ต อบแทนเนื$อ งจากการทีก$ องทุน ใช้บ ริก ารบุค คลอื$น (soft commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที%มีมลู ค่าเพื%อกองทุนจากบุคคลที%เป็ นผูใ้ ห้บริการอันเนื%องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%เกี%ยวกับการกระทําที%อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที%รบั ไว้นนต้
ั องเป็ นทรัพย์สินที%มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี%ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที%แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนันบ่อยครังเกินความจําเป็ นเพื%อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ%งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที%อาจมีไว้ได้ของกองทุนนัน
ด้วย
ทังนี กรณีที%บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี%ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ในรายงานรอบปี บญ
ั ชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้วย
2. ข้อ กําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต ่างประเทศในลัก ษณะเดีย วกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที%เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ%งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที% 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที%ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI)
รายงานข้อมูลเกี%ยวกับบัญชีของบุคคลที%อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ%งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ %งึ มีถ%ินที%อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ %งึ มีถ%ินที%อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึ%งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน นอกจากนียังปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที%มีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที%คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ%งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที%เกี%ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ%งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที%ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที%มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที% FATCA กําหนด หน้าที%ในการตรวจสอบข้อมูล
ลูกค้าเพื%อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที%ในการกําหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื%อปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รบั ผลกระทบที%สาํ คัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที%กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุน
ทางตรง) ซึ%งจะเริ%มต้นตังแต่วนั ที% 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ%งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื%นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ%งจะเริ%มต้นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที%เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ%งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที%ดาํ เนินการหักเงิน ณ ทีจ% ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมที%เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ที%
เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ%งอาจ
ทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื%อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื%อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุน
รวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื%อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้อง และเพื%อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ%งรวมทังผูท้ ี%เกี%ยวข้องกับ
การปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี
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(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที%เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที%กฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษัท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื%อ ที%อยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที%ได้รบั เป็ นต้น) ที%มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ้ ือหน่วยลงทุนนันกับบริษัทจัดการ ให้กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ%มเติม เพื%อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความเกี%ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที%กาํ หนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง
ข้อมูลเมื%อข้อมูลที%เคยให้ไว้มีการเปลี%ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื%อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้อง (ในกรณีที%เป็ น
ลูกค้าสถาบันการเงิน) ทังนี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื%นใดเพื%อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้อง
เพื%อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที%จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื%อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ%มขึนหาก
มีการดําเนินการที%สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้องข้างต้น ในกรณีที%ผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาทีบ% ริษัทจัดการกําหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ%งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที%บริษัทจัดการแจ้งนีแล้ว และ/หรือได้ดาํ เนินการตามข้อตกลงที%ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสั%งซือ/ สับเปลี%ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที%จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที%ชาํ ระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายนันได้ เพื%อให้สอดคล้องกับเกณฑ์
และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้อง ทังนี ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื%นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ%มขึน หากมีการดําเนินการที%สอดคล้องกับ
กฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื%อหลีกเลี%ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการที%ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที%จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที%
กล่าวแล้วข้างต้น ซึ%งในทางปฏิบตั ิบริษทั จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่วยลงทุนที%เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคลตามที%
กฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวข้องกําหนด) เท่านัน
ทังนี ในกรณีที%กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ%มเติมข้อกําหนดเพื%อรองรับการดําเนินการตามที%บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผูท้ ี%เกี%ยวข้อง)
จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื%นใดที%ราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต้ ่างประเทศ 6M76-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตำมประกำศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M76-ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Foreign Fixed Income 6M76 Fund-Not for Retail Investors (AI)
1.3. ชื่อย่อ : KFFAI6M76
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยครัง้ เดียว
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) :
1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
1. อำยุโครงกำรประมำณ 6 เดือน ซึง่ อำจจะมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ 6 เดือน เป็ นระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน โดยนับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโดยวิธีใดๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบวันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำรภำยใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั จดทะเบียนฯ
ดังกล่ำว และในกรณีท่เี ป็ นวันหยุดให้เลื่อนเป็ นวันทำกำรถัดไป
2. ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรสำรองเงินทุนในประเทศ ซึง่ อำจมีผลกระทบทำ
ให้กองทุนไม่สำมำรถแปลงค่ำเงินลงทุนกลับมำเป็ นสกุลเงินบำทได้ในวันที่กองทุนครบอำยุโครงกำร จึงทำให้กองทุนอำจมีอำยุโครงกำรมำกกว่ำ 6
เดือน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำนำเงินลงทุนรวมทัง้ ผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั จำกเงินลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปลงทุนต่อในทรัพ ย์สิน
ต่ำงๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขดั กับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูล้ งทุนของกองทุนดังกล่ำว โดยบริษัท
จัดกำรจะทำหนังสือแจ้งให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรจะนำเงินลงทุนพร้อมทัง้ ผลประโยชน์ทงั้ หมดกลับคืนให้กบั ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนโดยเร็วที่สดุ ในโอกำสแรกที่บริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำได้
3. กองทุนนีจ้ ดั อยู่ในกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในกลุม่ กองทุนดังกล่ำว
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
4. ในกรณีท่กี องทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้จำนวนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จัดตัง้ กองทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ หำกยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุน บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
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5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุติกำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำย
หน่วยลงทุนนัน้ และให้กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำ
นัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
6. ในกรณีท่ีภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7
วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวัน
สุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนจนครบถ้วน
7. บริษัทจัดกำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทำกำรสุดท้ำยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ผลู้ งทุนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนรวมที่เสนอขำยเฉพำะผูม้ ีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้น : 7,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15
ของจำนวนเงินทุนโครงกำร ทัง้ นี ้ หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่
เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะยื่นขอวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มเติมต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้แก่
บริษัทจัดกำรได้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในกำรจัดสรรวงเงินดังกล่ำวกำหนด
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 700,000,000.0000 หน่วย

กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M76-ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)

05/05/2022

Page 2

2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 510,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่กำหนด
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่กำหนด
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : ไม่กำหนด
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่ำต่ำกว่ำที่กำหนดตำมข้อ 2.6 และข้อ 2.7
ข้ำงต้น โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ ให้อยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน:
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในตลำดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ทัง้ นี ้ จะระดมเงินทุนจำกผูม้ ีเงินลงทุนสูงไปลงทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้
ในโครงกำรจัดกำร
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
และมีนโยบำยลดหรือป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดที่มีอยู่
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนในนำมกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้ จะทำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวมเท่ำนัน้
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์กำรลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)
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3.9. ดัชนีชีว้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
ไม่มี
หมำยเหตุ: เนื่องจำกกองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คำดหวังตำมระยะเวลำที่กำหนด จึงไม่จำเป็ นต้อง
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุนกับตัวชีว้ ดั
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุน buy & hold
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ และเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก และ/หรือศุกกู รวมกันไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ จะเน้นลงทุนในตรำสำรที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือคำ้ ประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน
และ/หรือภำคเอกชน ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ อำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่
สำมำรถลงทุนให้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ เช่น ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึง่ มีระยะเวลำประมำณ 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันเลิกกองทุน ซึง่ มี
ระยะเวลำประมำณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนีใ้ นประเทศได้แก่ ตรำสำรภำครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
รัฐบำล หรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุน้ กู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ กู้ ที่ กระทรวงกำรคลัง
หรือกองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล หรือผูค้ ำ้ ประกัน และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำง
กำรเงิน หรือตรำสำรหนีอ้ ่นื ใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรำยใดเป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล
ผูส้ ลักหลัง ผูค้ ำ้ ประกัน และ/หรือ ตรำสำรหนีท้ ่บี ริษัทเอกชนทั่วไป เป็ นผูอ้ อก ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน เป็ นต้น
4. กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ ตรำสำรหนีท้ ่มี ีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไม่ได้รบั กำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบำยป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) และอำจป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้
ลงทุนได้
7. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุนตำมข้อ 1 บริษัทจัดกำรจะไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนครบอำยุโครงกำรหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
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3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศที่ได้รบั
อนุมตั ิจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจของทำงกำร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรอำจนับมูลค่ำของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง รวมในอัตรำส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศด้วยได้
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีท่กี ำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อนีจ้ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
ไม่มี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตติ ำมอัตรำที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน และให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 7.6.2 “เงื่อนไขกำรรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ” ทัง้ นี ้ เมื่อบริษัทจัดกำรทรำบคำดกำรณ์พอร์ตกำรลงทุน รวมถึงอัตรำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและ/หรือข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประมำณกำรผลตอบแทนของกองทุน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นใด บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วนก่อ นเริ่มทำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อไป
ตัวอย่างการคานวณ
จำนวนเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรดำเนินกำรให้ทงั้ หมด
= ร้อยละ X.XX โดยเฉลี่ยต่อปี ของ [มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันที่ผถู้ ือหน่วยเริ่มลงทุนคิดตำมรำคำที่ตรำไว้ (10 บำทต่อหน่วยลงทุน)]
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นมูลค่ำที่จดั สรรไม่เกินกว่ำเงินสดรับที่ได้รบั จำกดอกเบีย้ ของตรำสำรหนีท้ ่ีลงทุน และ/หรือ
เงินที่ได้จำกกำรคืนเงินเมื่อตรำสำรหนีค้ รบกำหนด หักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ หรือจำนวนเงินที่กนั เงินสำรองสำหรับหักค่ำใช้จ่ำยของกองทุน (ถ้ำมี) โดย
พิจำรณำจำกรำยกำรที่เกิดขึน้ จริงตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ทัง้ นี ้ กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติจะเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรำยลดลง แต่ไม่ถือว่ำเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : เมื่อสิน้ สุดอำยุโครงกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M76-ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)
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7.6.1 วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
เนื่องจำกกองทุนนีไ้ ม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวน
หน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย โดยมีกำหนดวันที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และ/หรือวันที่ทำกำรอื่นใดตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 7.6.2.1 หรือข้อ 7.6.2.2 แล้วแต่ละกรณี
7.6.2 เงื่อนไขกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ :
7.6.2.1 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ
6M76-ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI) ทัง้ จำนวนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือ
กองทุนเปิ ดตรำสำรหนีอ้ ่นื ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะระบุรำยชื่อกองทุนปลำยทำงที่
แน่นอนไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ ยนแปลงกองทุน
ปลำยทำงในภำยหลังก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวในวันทำกำรก่อนวัน
สิน้ สุดอำยุโครงกำร และในวันทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทัง้ หมดของกองทุนนี ้ เพื่อใช้ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน
ปลำยทำงโดยอัตโนมัติ โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ควำมยินยอมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวแล้ว และในกำรรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสิน้ วันทำรำยกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ภำยหลังจำกกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำกำรถัดไป ดังนัน้ ผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนของกองทุน
ปลำยทำง
7.6.2.2 ในกรณีเกิดเหตุกำรณ์ท่กี องทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) ประสบปั ญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำร
ใช้เครื่องมือใดๆ หรือดำเนินกำรใดๆ สำหรับกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนดังกล่ำว หรือมีเหตุกำรณ์อ่นื ใดที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็ นว่ำกำร
ดำเนินกำรตำมข้อ 7.6.2.2 นี ้ เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินกำรตำมข้อ 7.6.2.1 ข้ำงต้น โดยบริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M76-ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI) พร้อมกับ
จำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยในวันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร และชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และใน
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำรำยกำร
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดงั กล่ำว เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่ได้แจ้งไว้ ภำยในวันทำกำร
ถัดจำกวันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร หรือวิธีอ่นื ใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ในกำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอน
เงินเข้ำบัญชีท่ไี ด้แจ้งไว้ไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือตำมวิธีท่นี ำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ น
ต้น
(2) นำส่งเช็คทำงไปรษณีย์
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ ำมชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่ ได้แจ้งไว้
ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีท่ี
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
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7.6.2.3 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะนำส่งใบยืนยันรำยกำร
ดังกล่ำว ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ และ/หรือทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email
address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หำก
บริษัทจัดกำรไม่ได้รบั กำรทักท้วงใดๆ จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำรที่ระบุไว้ในใบยืนยัน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำกำร
ทำรำยกำรดังกล่ำวถูกต้องแล้ว
7.6.2.4 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจได้รบั เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่ำอัตรำร้อยละที่กำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วน
เสนอขำยหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ผิดนัดชำระดอกเบีย้ หรือเงินต้นของตรำสำรหนี ้ หรือ
(2) จำนวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ได้รบั จำกเงินลงทุนหลังหักค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรทัง้ หมดไม่เพียงพอ
7.6.2.5 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจัดกำรและชำระบัญชีกองทุนตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรต่อไป
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ แทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
10.1 บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณี ท่ี
กำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีท่เี ข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
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(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของบริษัทจัดกำร
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตำมที่ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2 กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 10.1 บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่สง่ คำสั่งขำยคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีท่กี ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่ องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(2) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำร
รำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 บริษัทจัดกำรสำมำรถระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้
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(ก) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(ข) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจำเป็ นต้องระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ อันเนื่องจำกเหตุจำเป็ นตำมกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี ้ ทัง้ นี ้ กำรระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่ำ 5 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำร
ผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
1. ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
2. ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
3. มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ในกรณีท่มี ีกำรระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำม (ข) วรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยทันที ทัง้ นี ้ หำกเป็ นกำรระงับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เกินกว่ำ 1 วันทำกำร สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจพิจำรณำสั่งกำรให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรโดยประกำรใด ๆ เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนีเ้ กิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุน
รวมอย่ำงมีนยั สำคัญ
1. ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีท่กี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี ซอื ้ ขำย
ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ
3. มีเหตุท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
11.3 เมื่อปรำกฏเหตุซง่ึ ส่งผลให้บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือหยุดรับ คำสั่งซือ้ คำสั่ง
ขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (2) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่ง
ขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตำมข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.2 เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อน
วันรำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คื นหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้
ทรำบถึงกำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
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11.5 บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ่มี ีถ่ินฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถ่ิน ที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น
11.6 ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิท่จี ะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัท
จัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ
13. เงือ่ นไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนอื่นที่มิใช่ “ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ตอ่ เมื่อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึง่ นำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ท่เี รียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.9474 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
ก) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ท่ใี ช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
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15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ซี อื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ฟี ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ เพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จำกกำรทำรำยกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือ ทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีท่เี กิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
หมายเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่นื ใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :ไม่มี
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ย่นื คำขอโอนหน่วยลงทุน
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15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ย่นื คำขอให้ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึง่ พิสจู น์ได้ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของธนำคำรพำณิชย์ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและเงื่อนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย์กำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด
หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
คำนวณ เป็ นฐำนในกำรคำนวณ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกกองทุน อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนเป็ นสำคัญ
(1) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป หรือ
(2) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียว
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (2) เฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชีจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยทัง้ จำนวนของกองทุน
รวมทันที ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
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ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้
หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่กี ำหนดโดยสมำคมนัก
บัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1. ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึง ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำร
เปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพร่ขอ้ มูล ไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำร เป็ นต้น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถือว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
15.5.3. ในกรณีท่อี ตั รำผลตอบแทนที่กองทุนได้รบั หลังหักค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมที่ได้
แจ้งไว้ตอนเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมจำกที่ได้ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
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16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีท่มี ีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึง่ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีท่ไี ม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีท่ไี ม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิ ด (close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีท่ี
ไม่สำมำรถใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทัง้ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงน้อย ในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ค) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ง) คำนวณทุกสิน้ วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ท่นี ่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ และประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนโดยใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันดังกล่ำวเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำ และประกำศภำยในวันทำกำร
ถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมข้อ (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
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(2) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทั่วถึงและภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่มี ีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(4.1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่ วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(4.2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 1 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีท่มี ลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
ส่วนที่ 1 การดาเนินการกรณีราคาหน่วยของกองทุนไม่ถูกต้อง และได้มีการประกาศไปแล้ว
ข้อ
1.

กรณีทมี่ ูลค่า/
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง
< 1 สตำงค์ หรือ
< 0.5% ของมูลค่ำ/รำคำ
หน่วยที่ถกู ต้อง

การดาเนินการของบริษัทจัดการ
1.1 จัดทำและส่งรำยงำน (1) ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบถึง
ควำมไม่ถกู ต้อง โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญดังนี ้
1.1.1 มูลค่ำ/รำคำหน่วยที่ไม่ถกู ต้อง
1.1.2 มูลค่ำ/รำคำหน่วยที่ถกู ต้อง
1.1.3 สำเหตุท่ที ำให้มลู ค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถกู ต้อง
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1.1.4 มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่ำ/รำคำหน่วยไม่
ถูกต้อง ในกรณีท่คี วำมไม่ถกู ต้องไม่ได้มีสำเหตุมำจำกปั จจัย
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้

2.

> 1 สตำงค์ และ
> 0.5% ของมูลค่ำ/รำคำ
หน่วยที่ถกู ต้อง

1.2 ในกรณีท่สี ำเหตุท่ที ำให้มลู ค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถกู ต้อง มีผล
ต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยครัง้ ต่อไป ให้แก้ไข
มูลค่ำ/รำคำหน่วยให้ถกู ต้อง
2.1 หลักเกณฑ์ท่วั ไป
2.1.1 คำนวณมูลค่ำ/รำคำหน่วยย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่มลู ค่ำ/รำคำหน่วย
ถูกต้อง
2.1.2 ดำเนินกำรดังนี ้ เฉพำะวันที่มลู ค่ำ/รำคำหน่วยเข้ำเงื่อนไข
ตำม 2.
2.1.2.1 จัดทำรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ย้อนหลัง (1)
(ก) รำยงำนต้องมีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ใน 1.1 โดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
ย้อนหลังของกองทุนรวม ให้ระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร
เมื่อพบว่ำรำคำหน่วยไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตำม 1.1.4
(ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่ง
รำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
2.1.2.2 แก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วยให้ถกู ต้อง
2.1.2.3 ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสำมำรถ
รับทรำบชื่อกองทุนที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย และวัน
เดือน ปี ที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำ/รำคำหน่วย
2.2 หลักเกณฑ์เพิม่ เติมเฉพาะกองทุนเปิ ด โดยดำเนินกำร
เฉพำะมูลค่ำ/รำคำหน่วยของวันที่เข้ำเงื่อนไขตำม 2.
2.2.1 จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำร
แก้ไขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำร
ดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยไม่ถกู ต้อง
2.2.2 ชดเชยรำคำตำมที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ให้แล้วเสร็จ
2.2.3 ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยไม่ถกู ต้องทรำบถึงกำร
แก้ไขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ
2.2.4 จัดทำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยไม่ถกู ต้อง
และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ สำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำ
หน่วยย้อนหลังตำม 2.1.2.1 ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
เว้นแต่ในกรณีท่รี ำคำหน่วยไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัย
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดกำรส่งสำเนำเอกสำรที่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำกำรที่รำคำหน่วยไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำ
จำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้มำพร้อมสำเนำรำยงำน
ดังกล่ำวแทน

(1)

ตัง้ แต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่
ถูกต้อง

ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่พบว่ำ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยไม่ถกู ต้อง

ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณ
มูลค่ำ/รำคำหน่วยย้อนหลังเสร็จสิน้
ภำยในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรำยงำนตำม 2.1.2.1
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1

ตำม 2.1.2.1

ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำน
กำรแก้ไขรำคำหน่วยย้อนหลังและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำ
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1

บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีสำเนำรำยงำนไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เข้ำตรวจ
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการจะปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
1.1 กรณีขำย
1.1.1 กรณีท่ผี ซู้ อื ้ มีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผูซ้ อื ้ หน่วยเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยที่ถกู ต้อง
1.1.2 กรณีท่ผี ซู้ อื ้ ไม่มีหน่วยเหลืออยู่ (2) ให้จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให้กองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับ
ส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
1.1.3 กรณีท่ผี ซู้ ือ้ มีหน่วยเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยที่จะต้องลด (2) ให้ดำเนินกำรดังนี ้
1.1.3.1 ดำเนินกำรตำม 1.1.2 หรือ
1.1.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให้กองทุนรวมเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
1.2 กรณีรบั ซือ้ คืน

1.2.1 กรณีท่ผี ขู้ ำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่
1.2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผูข้ ำยคืนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่
ถูกต้องกับรำคำหน่วยที่ถกู ต้อง หรือ
1.2.1.2 จ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำให้ผขู้ ำยคืน

1.2.2 กรณีท่ผี ขู้ ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำให้ผขู้ ำยคืน
2. ราคาหน่วยทีไ่ ม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถ่ ูกต้อง
2.1 กรณีขำย
2.1.1 เพิ่มจำนวนหน่วยของผูซ้ อื ้ เป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับ
รำคำหน่วยที่ถกู ต้อง หรือ
2.1.2 จ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำให้ผซู้ อื ้
2.2 กรณีรบั ซือ้ คืน

2.2.1 กรณีท่ผี ขู้ ำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ให้ลดจำนวนหน่วยของผูข้ ำยคืนหน่วยเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยที่ถกู ต้อง
2.2.2 กรณีท่ผี ขู้ ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ (2) ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให้กองทุนรวมเป็ น
จำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่
2.2.3 กรณีท่ผี ขู้ ำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยที่จะต้องลด (2) ให้ดำเนินกำรดังนี ้
2.2.3.1 ดำเนินกำรตำม 2.2.2 หรือ
2.2.3.2 ลดจำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรให้กองทุนรวมเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่

(2)

ไม่ใช้กบั กรณีท่รี ำคำหน่วยไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
หมายเหตุ:
1. ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืนหน่วยรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึง 100 บำท บริษัทจัดกำรอำจนำเงินชดเชยรำคำไป
รวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผถู้ ือหน่วย แต่ถำ้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยแล้ว บริษัทจัดกำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
2. กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยตำม 1.2 หรือผูซ้ อื ้ หน่วยตำม 2.1 บริษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรแทน
กองทุนรวมก็ได้
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษำ :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี วันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร
วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก วันที่สนิ ้ สุดอำยุโครงกำร
19. การขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน่ ๆ :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
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21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำร
กองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุน
ได้ ทัง้ นี ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีท่มี ีคำ่ ใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัตใิ ห้จดั ตัง้ กองทุนรวมเป็ นการทั่วไป :
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมแบบเป็ นกำรทั่วไป (auto approve) และกำรฝ่ ำฝื น
หรือกำรไม่ปฏิบตั ินนั้ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผลู้ งทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผลู้ งทุนโดยไม่ชกั ช้ำ โดยในกรณีท่ไี ม่
สำมำรถตกลงกันได้ บริษัทจัดกำรจะยินยอมให้นำข้อพิพำทเข้ำสูก่ ระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ขี อ้ กำหนดใน
โครงกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลง
นำมในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั กำรแต่ง ตัง้ โดยชอบ
ให้ถือว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ
ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1 ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2 มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3 แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ที่ปรึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4 รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5 ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.7 กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8 สิทธิท่จี ะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดงั กล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1 กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2 ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5 ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6 จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2 กำรบริหำรกองทุน
2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2 จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4 จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ท่ไี ด้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สง่ มอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6 จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7 เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8 ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
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2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2.2.11 จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นัน้ ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3 กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1 จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่กี ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบัญชี
2.3.2 จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนด
สำหรับกองทุนรวมที่ม่งุ เน้นกำรลงทุนเพียงครัง้ เดียวซึง่ มีอำยุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม จะได้รบั กำรยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทำ
และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว ซึง่ เป็ นไปตำมที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
2.3.3 จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4 จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5 คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6 จัดทำรำยงำนโดยระบุช่ือ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึง่ มิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ท่บี ริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้
2.3.7 จัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี
บัญชี เว้นแต่กองทุนรวมเปิ ดที่มีกำรขำยหน่วยลงทุนเพียงครัง้ เดียว และรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งล่วงหน้ำซึง่ ระบุเวลำไว้แน่นอน (auto
redemption) ไม่ตอ้ งจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชี
2.3.8 ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1 จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผลู้ งทุน
ตรวจดูหรือร้องขอได้
2.4.2 ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3 ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
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2.4.4 จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซง่ึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผอู้ ่นื เป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.4.5 เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีท่จี ะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน"
2.4.7 ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับ
ซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5 กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1 จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2 แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ำมี) ในกรณีท่นี ำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพัน
ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดย
ไม่ชกั ช้ำ
2.5.3 แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรกองทุนรวม
2.6 กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ขี อ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่วำ่ โดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตลอดจนภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรดังต่อไปนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
(ก) โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) ข้อกำหนดที่ทำไว้ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์”) และ
(ง) ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ ในปั จจุบนั และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มขึน้ ในอนำคต
(2) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่ำกำร
คำนวณถูกต้องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย
(3) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีท่บี ริษัทจัดกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่สำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(4) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น
(5) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทั้งนี ้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกชำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึง่ รวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผูช้ ำระ
บัญชีไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปี ท่ผี ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
(8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน
(9) จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้ หมดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำขึน้ ในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่และภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี ้ รวมทัง้ จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมกำหนด
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(10) จัดทำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยกำหนด
(11) เก็บรักษำ จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน คำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้องจัดทำหรือจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือตำมคำสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(12) กระทำกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ขำ้ งต้น
(13) ปฏิบตั ิหน้ำที่อ่นื ๆ ตำมที่ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ หำกผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่นอกเหนือจำกที่กำหนดตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มเติม
ตำมแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดกำร
(14) ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่สง่ มอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือ หน่วยลงทุน
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่วำ่ กำรกระทำนัน้ จะเป็ น ไปเพื่อประโยชน์
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนิ นกำรใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำร
คัดค้ำน
ในกรณีท่กี ำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีท่เี ป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบ
(2) ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
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(3) ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
ผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิ กสัญญำ
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ทัง้ นีก้ ำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัท
จัดกำรแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถูกต้องภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับ
แต่วนั ครบกำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทนผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีท่มี ีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณี
ที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/
หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ

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

5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั ได้ในหนังสือชีช้ วนส่ว นข้อมูลกองทุนรวม
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำ
หน้ำที่เป็ นผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ก่อน
แล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ย่นื คำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

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

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

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

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

12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
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13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีจ้ ะไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนพร้อมกับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติทงั้ หมด ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิ ดตรำสำรหนีอ้ ่นื ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันกองทุนใด
กองทุนหนึง่ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหัวข้อ
"กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีท่ผี รู้ บั โอนหน่วยลงทุนมีลกั ษณะเป็ น “ผูล้ งทุนที่มใิ ช่รำยย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีท่ี
ผูร้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ
ภำษีพร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีท่ผี โู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำ
กำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนอื่นที่มิใช่ “ผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง” เว้นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
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13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัด กำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
เจ้ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้
ในหัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำร
จัดกำรและ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่ือเสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำร
ควบคุมให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูส้ นับสนุนของตนในกำรจัดกำร และดูแล
ทรัพย์สินทัง้ ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียง
ข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
และจะถือเอำบุคคลที่มีช่ือแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณียภ์ ำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัท
จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุด บัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ตอ่ เมื่อบริษัทจัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อ ยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ท่จี ะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะ
ถือว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
ไม่มี

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะ ไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
กรณีกองทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0

กรณีทมี่ ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารทีล่ งทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ NAV ของ
กองทุนนั้นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล (2)

1. กำรกำหนดให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

1.1 กำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำ
สำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่บริษัท
จัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว

1.2 อำจกำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือ
ลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ก็ได้
หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล

2. กำรแจ้งต่อสำนักงำน

ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ำมี) และวันที่บริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อก
ตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0

3. กำรจัดให้มีขอ้ มูล

จัดให้มีขอ้ มูลตำม 2. ไว้ท่สี ำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วยของกองทุน ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรแจ้ง
สำนักงำนเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วันด้วย

การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

-

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีท่พี ิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์
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ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่ได้มีกำรกำหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ ำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มใิ ช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรได้มำซึง่ ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึง่ แสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ท่บี ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ

รายละเอียด

1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมำ

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

2. เปิ ดเผยข้อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัท
จัดกำรได้แจ้งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

2.1 จัดให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ท่สี ำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนที่ใช้ในกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มำว่ำ
กองทุนได้รบั ชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึง่ ผูล้ งทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ท่ี
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ระบุไว้ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มำจำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น

เพื่อใช้ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน

4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

4.1 กรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้องนำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น

5.1 กรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยที่มสี ิทธิในเงิน
ได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคม
กำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
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5.2 กรณีอ่นื นอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำรอำจมีไว้ซง่ึ
ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำร ต้อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้
5.4 ในกรณีท่มี ีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สินของ
กองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

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

กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้

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

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ำร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่กี องทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่วำ่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่อี อกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วน
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วำ่ กรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่ง รำยงำนประจำปี ของ
กองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีจำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
22.1.2 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวม หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน
(3) ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนรวมผูล้ งทุนประเภทสถำบัน หำกปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำมีผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผลู้ งทุนประเภท
สถำบันตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
22.1.3 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน
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22.1.4 เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
22.1.5 ในกรณีท่ภี ำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอ่นื ใดตำมที่
กำหนดไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเลิกโครงกำรจัดกำรและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
22.1.6 กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
(1) วันเลิกโครงกำรได้แก่ วันถัดจำกวันครบอำยุโครงกำร
(2) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระบัญชีกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทรำบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) แจ้งตลำดหลักทรัพย์ในกรณีท่หี น่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
22.2.2 ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและผูล้ งทุนทั่วไปทรำบเรื่องดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำ
กำร
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตั๋วสัญญำใช้เงินที่มี
กำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้เสร็จสิน้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.4 กรณีท่มี ีกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเพรำะเหตุอ่นื นอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด

23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่รวบรวม และ
แจกจ่ำยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรชำระหนีส้ ินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุน
ให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยเงิน
คืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หำกปรำกฎว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ำงอยู่ให้ผชู้ ำระบัญชีจดั กำรโอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ท่ที ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงิน หรือเป็ นผูถ้ ือ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
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โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ ่ำงประเทศ 6M76-ห้ำมขำยผูล้ งทุนรำยย่อย (AI)

05/05/2022

Page 40

หนังสือชีช้ วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (“บริษัทจัดการ”) ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชีช้ วน
ฉบับนีด้ ว้ ยความระมัดระวังในฐานะผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่ืนสาคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ

ผูม้ ีอานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั การกองทุน กรุงศรี จากัด

