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หนังสือชีช้วนส�วนข�อมูลกองทุนรวม 



 หน้า 1 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารหนี � ที�เน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทุนทั�วไป (retail fund) 
ประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนเมื�อครบกําหนดอายกุองทนุ โดยจะลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื�อ 
Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD (“กองทุนหลัก”) ซึ�งมีนโยบายลงทุนในพันธบัตร และตราสารหนี �
ประเภทอื�นๆ ที�ออกและเสนอขายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือที�
สามารถลงทุนได้ (investment grade bond) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และอาจลงทุนในตราสารหนี �ที�มีอนัดับความ
น่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกั ทั �งนี � กองทุนหลกัดงักล่าวบริหาร
จัดการโดยบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited และเป็นกองทุนที�จัดตั �งตามระเบียบของ The Securities and Futures Act (Chapter 
289) of Singapore หรือ the “SFA” ภายใต้กฎหมายที�เกี�ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยเป็น Authorized scheme และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ 
Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ�งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็น
กองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)  

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐ หยวนจีน ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นต้น ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี�ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินอื�นใด
นอกเหนือจากสกลุเงินเหรียญสหรัฐในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงสกุลเงินที�ใช้ในการ
ซื �อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ�งบริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสําคญั บริษัทจัดการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้องให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั  

อนึ�ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ�งสามารถลงทุนได้ทั �งผู้ลงทุนทั�วไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทนุอาจ
มีความแตกต่างกันในเรื�องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ�งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือก
ลงทุนใน Class I1 USD (เป็น Class ที�เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบนั ซื �อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคญั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้องให้ผู้
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ�มเติมได้จากหนังสือชี �ชวนของกองทุนหลกัจากเว็บไซต์
ของกองทนุหลกั)  

2.  สําหรับเงินลงทนุส่วนที�เหลือ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ เงินฝากธนาคาร ที�เสนอขายทั �งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และอาจ
ลงทนุในตราสารที�มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

นอกจากนี � กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี �ที�ไม่ได้รับการจัด
อนัดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทุนในตราสารดงักล่าวเมื�อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกองทุนนี �มีกลยุทธ์การลงทุนครั �งเดียว (buy-and-hold) ดงันั �น ในกรณีที�ตราสารในขณะที�กองทุนมีการ
ลงทุนเป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที�กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ�ม บริษัทจัดการยงัคงถือครอง
การลงทนุในตราสารดงักล่าวต่อไปได้ โดยไม่ต้องปรับลดสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวแต่อย่างใด 

3.  บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ ซึ�งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�
อาจเกิดขึ �นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี เนื�องจากกองทุนนี �มีกลยุทธ์การลงทุนครั �งเดียว 
(buy-and-hold) ดงันั �น ในกรณีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าในขณะที�กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนและ/หรือเกินกว่าที�กําหนดโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ�ม บริษัทจัดการจะยงัคงถือครองการ
ลงทุนในสญัญาซื �อขายล่วงหน้าดงักล่าวต่อไปได้ และอาจพิจารณาปรับลดอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวในภายหลงัหรือไม่ก็ได้โดยขึ �นอยู่กบัดุลยพินิจของ
บริษัทจดัการ ทั �งนี � เพื�อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

นอกจากนี � กองทุนอาจเข้าทําสญัญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ �นอยู่กับดลุยพินิจ
ของบริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี�ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี �ย ซึ�งพิจารณาจาก
สภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน การออกสญัญาซื �อขาย
ล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรม
สญัญาซื �อขายล่วงหน้า เป็นต้น 



 หน้า 2 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

4.  กองทุนหลกัอาจเข้าทําสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรือเพื�อวตัถุประสงค์ใน
การลงทนุ และ/หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) โดยขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุหลกั  

5.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income 
Plan Series 3 (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่
เป็นไปตามที�คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของ
หน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที�กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income 
Plan Series 3 ได้เลิกโครงการในขณะที�บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคมั 1Y1  

เมื�อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคมั 1Y1 และ
มีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Eastspring Investments 
(Singapore) Limited หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั �งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ�งอาจ
ส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคมั 1Y1 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั �งนี � เพื�อประโยชน์
สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย
และสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้ว
ทั �งหมดของกองทนุ ทั �งนี � หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทกุรายทราบโดยพลนั และประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการหรือ
สื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง  

6.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี � บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุหลกั  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี �  

(1)  แจ้งเหตุที�กองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 

(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ ที�สนใจจะลงทุนเพื�อให้ผู้ ที�สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของ 
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

7.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้  

8.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ �น ทั �งนี � ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ�งขึ �นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

9.  ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี �รวมด้วย ทั �งนี � โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  

(1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที�จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  

(2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(3)  ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื�อรอการลงทุน ทั �งนี � ต้องไม่
เกินกว่า 10 วนัทําการ 

 



 หน้า 3 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข้อมูลสําคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก): 

ชื$อกองทุน: Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class I1 USD: 

(1) เป็น Class ที�ทําการซื �อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
(2) ขายให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงค์ในการลงทุน: กองทุน Fixed Income Plan Series 3 มุ่งเน้นสร้างรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นและ
ผลตอบแทนเมื�อครบกําหนดอายุกองทุน โดยเน้นการลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนี �ในแถบภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก
และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี � กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตร และตราสารหนี �ประเภทอื�น ๆ ในตลาด
หลกัทรัพย์ของประเทศที�พฒันาแล้ว ทั �งนี � กองทนุไม่ได้มีการรับประกนัหรือคุ้มครองเงินต้น 

นโยบายการลงทุน: ณ วนัที�จดัตั �งกองทนุรวม ผู้จดัการกองทนุจะลงทนุในสดัส่วนดงันี � : 
• ลงทุนอย่างน้อย 80% ของ NAV ในตราสารหนี �ที�มีอันดับความน่าเชื�อถืออยู่ในระดับที�สามารถลงทุนได้ 

(Investment grade) และ 
• ลงทุนไม่เกิน 20% ของ NAV ในตราสารหนี �ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดับที�สามารถลงทุนได้ (Non-

investment grade) 
ณ วนัที�จัดตั �งกองทุนรวม อนัดบัความน่าเชื�อถือโดยเฉลี�ยของทรัพย์สินในพอร์ตการลงทนุของกองทุนจะต้องอยู่
ในระดับ BBB (investment grade) เป็นอย่างน้อย ตามเกณฑ์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื�อถือระหว่าง
ประเทศ เช่น Standard & Poor’s, Moody’s หรือ Fitch Ratings กองทนุจะลงทนุในพนัธบตัรในสกลุเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ที�ออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยผู้จัดการกองทุนมีความมุ่งหมายที�จะ
ลงทุนโดยการซื �อและถือครองหลักทรัพย์ไว้ตลอดอายุของหลักทรัพย์ (buy and hold) อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการ
กองทุนจะทบทวนคุณภาพของหลกัทรัพย์ที�ลงทุนอย่างสมํ�าเสมอตลอดช่วงระยะเวลาที�ถือครอง ซึ�งอาจทําให้มี
การปรับพอร์ตการลงทุนระหว่างที�ถือครองได้หากอนัดบัความน่าเชื�อถือของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุมีการเปลี�ยนแปลง
อย่างมีนัยสําคญัที�อาจส่งผลกระทบต่อความเสี�ยงจากการผิดนัดชําระหนี �ของพนัธบตัรหรือตราสารหนี �ที�ลงทุน 
หรือในกรณีที�มีโอกาสการลงทนุที�ดีกว่า นอกจากนี � กองทนุอาจลงทุนในสญัญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อวตัถุประสงค์
ในการป้องกนัความเสี�ยงหรือเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุก็ได้ 
ตลอดช่วงอายขุองกองทุน สดัส่วนของการกระจายการลงทุนในตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อในระดบัที�สามารถ
ลงทุนได้ (Investment grade) และตราสารหนี �ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) อาจเปลี�ยนแปลงได้  เนื�องจาก (1) อันดับความน่าเชื�อถือของหลักทรัพย์ที�ลงทุนมีการ
เปลี�ยนแปลงในระหว่างช่วงระยะเวลาของการลงทุนที�กําหนดไว้ และ (2) เงินสดที�ได้ รับ (ในรูปของดอกเบี �ย 
(Coupons) หรือจากการขายหลกัทรัพย์ หรือการครบอายุของทรัพย์สินที�ถือครอง) และที�ถกูนําไปลงทนุต่อในรูปของ
เงินสดหรือทรัพย์สินที�เทียบเท่าเงินสด อาจมีสดัส่วนเพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบัทรัพย์สินทั �งหมดตลอดช่วงระยะเวลาของการ
ลงทุนที�กําหนดไว้ ทั �งนี � ผู้จดัการกองทุนสามารถใช้ดลุยพินิจของตนเองเพียงผู้ เดียวในการตดัสินใจว่า จะปรับสดัส่วน
ของทรัพย์สินในพอร์ตการลงทนุหรือไม่ ในกรณีที�สดัส่วนการลงทนุของกองทนุในตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือ
อยู่ในระดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment grade) ลดลงตํ�ากว่า 80% ของ NAV ของกองทนุ 
นอกจากนี � ในส่วนของชนิดหน่วยลงทนุ กองทุนอาจลงทนุในทรัพย์สินสภาพคล่อง (ได้แก่ เงินฝากประจํา ตั�วเงินระยะ
สั �น พนัธบตัรรัฐบาล กองทุนรวมตลาดเงิน และถือเป็นเงินสด) ในปริมาณที�สูงมากในช่วงระยะเวลาสองเดือนก่อนถึง
วนัครบกําหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุนนั �น ๆ เนื�องจากผู้จัดการกองทุนต้องการที�จะนําเงินที�ได้รับจากการครบอายุ
ของหลักทรัพย์ หรือจากการขายพันธบัตรไปลงทุนในทรัพย์สินสภาพคล่อง และ/หรือถือครองเป็นเงินสด เพื�อดํารง
รักษาจํานวนเงินที�ได้รับในช่วงที�ใกล้ถึงวนัครบกําหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุนนั �น ๆ นอกจากนี � กองทุนอาจลงทุน
หรือมีไว้ในทรัพย์สินสภาพคล่องทั �งหมดในช่วงเวลาที�สภาวะตลาดไม่ปกติหรือมีความผันผวน หรือเมื�อผู้ จัดการ
กองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการดําเนินการเพื�อประโยชน์สงูสดุของกองทนุ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ$มเติมได้จากหนังสือชี,ชวนของกองทุน Eastspring 
Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3) 

ดัชนีชี Qวัด (Benchmark): ไม่มี เนื�องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที�เหมาะสมสําหรับกลยทุธ์การลงทนุของกองทนุ 

อายุโครงการ: ประมาณ 1 ปี 

บริษัทจัดการกองทุน: Eastspring Investments (Singapore) Limited 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

เว็บไซต์: สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี �ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์: www.eastspring.com/sg/ 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD: 

1. ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื Qอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) 

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (Realisation Charge) 1.00%* 

(3)  ค่าธรรมเนียมการปรับปรุงธุรกรรม (Transactions Adjustment) ไม่เกิน 0.50%* 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.00 % (เก็บจริง 0.20% - 0.25%) 

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน ไม่เกิน 0.20% (เก็บจริง 0.055% - 0.06%) 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.009% - 0.015%) 

(เรียกเก็บในกรณีที�มลูค่าทรัพย์สนิของกองทนุรวมตํ�ากว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
รวมค่าใช้จ่ายในการซื �อขายหลกัทรัพย์) 

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นๆ เก็บจริง 0.095% – 0.096% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั �งหมด เก็บจริง 0.36% - 0.42% 

* กองทุนหลกัจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทุน (Realisation Charge) และค่าธรรมเนียมการปรับปรุงธุรกรรม (Transactions Adjustment) 
ในกรณีที7มีการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัก่อนครบกําหนดอายโุครงการ 

** กองทนุหลกัอาจเพิ7มเติมหรือเปลี7ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุได้ 

หมายเหตุ :  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที7สําคญัและจัดแปลมาจาก
ต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั �น ในกรณีที7มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)  ในกรณีที7กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ7มเติมโครงการจัดการซึ7งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที7จะแก้ไขเพิ7มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี7ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ �นของหลักทรัพย์หรือตราสารที�
กองทุนเข้าไปลงทุน โดยจะได้รับเมื�อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ทั �งนี � ผู้ลงทุนที�เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจาก
กําไรส่วนเกินดงักล่าว  
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คาดการณ์การลงทุนของ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทนุหลกั)* 
 

 
 

 
 
 

หมายเหตุ : ข้อมลูคาดการณ์การลงทนุของกองทนุหลกั ณ วนัที� 27 กรกฎาคม 2564 

 
 
 
  



 หน้า 6 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 
• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

-  กองทนุนี �เป็นกองทนุสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป และไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
• กองทนุรวมนี �มีจํานวนเงินทนุโครงการ (Fund Size) ล่าสดุ เท่าใด 

-  1,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุโครงการ ทั �งนี � หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จํานวนที�เพิ�มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุและดําเนินการจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบกําหนดสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า 

• กองทนุรวมนี �เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
-  เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที�สามารถลงทนุได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที�สงูกว่าการฝากเงิน 

• ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
เนื�องจากกองทนุนี �จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี �ต่างประเทศทั�วโลก เงินลงทุน
ของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี � 
- ผลการดําเนินงานของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทนุหลกั) 
-  ความเสี�ยงจากความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี �ยเมื�อครบกําหนดอายุของตราสารที�กองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - 

Fixed Income Plan Series 3 (กองทนุหลกั) ได้ลงทนุไว้ ซึ�งอาจทําให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับเงินลงทนุคืนหรือไม่ได้รับเงินคืนตามที�คาดหวงัไว้ 
-  กองทนุนี �มีสภาพคล่องจํากดั เนื�องจากเป็นกองทนุที�ไม่เปิดให้ซื �อขายแบบกองทนุเปิดทั�วไป โดยกองทนุมีการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเท่านั �น 

• กองทนุรวมนี �เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
-  ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

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

2.  ข้อกําหนดในการซื Qอขายและโอนหน่วยลงทุน 
• กองทนุรวมนี �มีวิธีการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Qอคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้จองซื �อจะต้องเปิดบญัชีกองทุนกบับริษัทจัดการ เพื�อประโยชน์ในการ
ติดต่อทํารายการซื �อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้จองซื �อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบัญชีกองทุนอย่าง
ถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั �งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี �  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

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

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดงักล่าวมีการลงนามรับรองความ
ถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  
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ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั �งแต่ 2 คนขึ �นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั �น เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุน
ร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน ทั �งนี � จะต้อง
เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย  

(1.2) มูลค่าขั Qนตํ$าของการสั$งซื Qอหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนครั �งแรกได้โดยจะต้องเป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า 500 บาท โดยคํานวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อ
หน่วย ดงันั �น หากจองซื �อหน่วยลงทนุด้วยมลูค่ารวม 10,000 บาท ท่านจะได้รับหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย  

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครัQงแรกระหว่างวันที$  2 - 9 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ของวัน
สดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก เท่านั �น  

(1.4)  ช่องทางการสั$งซื Qอและการชําระเงินค่าจองซื Qอหน่วยลงทุน 

� กรณีจองซื �อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ผู้จองซื �ออาจชําระเป็นคําสั�งหกับญัชีเงินฝากที� บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต์ ที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวนัเดียวกับ
วนัที�จองซื �อหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั�งจ่ายเช็คต้องขีดคร่อมเข้าบญัชีชื�อ “บัญชีรับชําระค่าซื �อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ�ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไว้กบั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

� กรณีจองซื �อผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอื�น 
ผู้จองซื �ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอื�น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั�งจ่ายเช็คขีดคร่อมเข้าบญัชีชื�อ “บญัชีจองซื �อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที� บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี �แบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. 
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

� กรณีจองซื �อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วย
ลงทนุอื�น 
ผู้จองซื �อที�ได้สมคัรการใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื �อหน่วยลงทนุได้
ตลอด 24 ชั�วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก และจะต้องทําการสั�งซื �อให้เสร็จสิ �นภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดท้าย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกดงักล่าว  
โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื �อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื �อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณี
ที�เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซื �อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั�งซื �อหน่วยลงทุนนั �น โดยผู้สั�งซื �อสามารถใช้บริการสั�งซื �อหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน  

ผู้จองซื �อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที�จองซื �อ หลงัจากที�บริษัทจดัการได้รับใบจองซื �อที�ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชําระเงิน
ค่าจองซื �อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว ในกรณีที�มียอดรวมการจองซื �อหน่วยลงทุนทั �งหมดของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ การ
จดัสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื �อก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที�จองซื �อคนละวนั และในกรณีที�จองซื �อใน
วนัเดียวกนั ซึ�งมีจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือตามจํานวนเงินทนุของโครงการไม่เพียงพอต่อการจัดสรรในวนัเดียวกนันั �น บริษัทจดัการจะจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื �อทกุรายในวนัดงักล่าวตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�จองซื �อของแต่ละราย ทั �งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะตดัสิทธิผู้จองซื �อ
ที�ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามที�โครงการกําหนดเกี�ยวกับวนัและเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกในกรณีที�มียอดการจองซื �อในวนัแรกเกินกว่า
จํานวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั �งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า 

(1.6) การคืนเงินค่าซื Qอหน่วยลงทุน  

ในกรณีที�ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครั �งแรกไม่ได้รับการจดัสรรไม่ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที�บริษัทจดัการต้องยุติ
โครงการจัดการเนื�องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย ทําให้ไม่สามารถจัดตั �งกองทนุได้ บริษัทจดัการจะชําระ
ค่าจองซื �อหน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที�เกิดขึ �นจากเงินที�ได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทนุโดยโอน
เงินข้าบญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมและส่งทางไปรษณีย์ตามที�อยู่ที�ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ�งเดือนนับตั �งแต่วนัถัด
จากวนัสิ �นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื �อหน่วยลงทุน ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื �อ



 หน้า 8 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื �อหน่วยลงทุนได้ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะชําระดอกเบี �ยในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละเจ็ด
ครึ�งต่อปีนบัแต่วนัที�ครบกําหนดเวลานั �นจนถึงวนัที�บริษัทจดัการชําระเงินจํานวนดงักล่าวได้ครบถ้วน  

ทั �งนี � ในการคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุที�ขายได้แล้วดงักล่าว จะใช้ราคาตามมลูค่าที�ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 

(2)  วิธีการรับซื Qอคืนหน่วยลงทุน 

เนื�องจากกองทนุนี �ไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่างอายโุครงการ บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคมั 1Y1 ทั �งจํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุราย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า 
(KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทั �งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลงัก็ได้ โดยขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึ�งบริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวในวนัทําการก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการ โดยถือว่าบริษัทจดัการได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ดําเนินการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวแล้ว และในการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะใช้รับซื �อ
คืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของสิ �นวนัทํารายการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการรับซื �อคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมัติในวันทําการถัดไป ดังนั �น ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื�นได้ โดยให้เป็นไปตาม
เงื�อนไขที�ระบไุว้ในหนงัสือชี �ชวนของกองทนุปลายทาง 

• กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
-  บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ �นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที�จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื �อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมาข้างต้น 

• กองทุนรวมนี �มีข้อกําหนดเกี�ยวกับการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 
- การเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว ได้ระบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมข้อ 10. และ ข้อ 11. ตามลําดบั 
-  การหยดุรับคําสั�งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั�งซื �อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

• วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
(1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

-  ผู้ลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนเข้ากองทุนได้เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้ายของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครั �งแรก และเป็นการสบัเปลี�ยนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทุนเปิดกรุงศรีตรา
สารเพิ�มทรัพย์ และกองทนุเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี � เท่านั �น 
-  กองทุนนี �ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี�ยนออกจากกองทุน เว้นแต่เป็นการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื�อครบกําหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที�ระบไุว้ในรายละเอียดโครงการหวัข้อเรื�อง “การรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ” 

(2) มูลค่าขั Qนตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

-  ผู้ลงทุนสามารถสั�งสับเปลี�ยนเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั �นตํ�าในการซื �อหน่วยลงทุนตามที�ระบุในหัวข้อ “การสั�งซื �อหน่วย
ลงทนุ”  

(3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

� การสบัเปลี�ยนผ่านบริษัทจดัการ  หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอื�น 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุได้ที�บริษัทจัดการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุน
อื�น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั �งระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที�
ต้องการสบัเปลี�ยนออกจากกองทุนต้นทาง เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

� การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ  หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืน
หน่วยลงทนุอื�น 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื �อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว สามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทุนได้ตลอด 24 ชั�วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั �งแรก และจะต้องทําการสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนให้เสร็จสิ �นภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกดงักล่าว 
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ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั�งสับเปลี�ยนนั �นได้เสร็จสิ �นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั �งสิ �น ทั �งนี � บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื�อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

(4)  ราคาขายและรับซื Qอคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี �เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื �อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  
- กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื �อคืนของวนัทํา

การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทําการ

ก่อนวันที�กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน  
(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  

อนึ�ง มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้คํานวณราคาขายและรับซื �อคืนในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูค่าที�ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 

• กองทนุรวมนี �กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 
-  กองทนุนี �เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทนุได้ตามปกติ อย่างก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั �น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทนุ หากการโอนนั �นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
-   ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื �อคืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  
-   ผู้ รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บันทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
-   ท่านสามารถติดตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
• กองทนุรวมนี �มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

-   กองทนุรวมนี �จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
-   บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั �น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี �อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   
-   กองทุนนี �มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้วทั �งหมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกินดงักล่าว 

• ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
-  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

• กองทนุรวมนี �มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
-   ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศพัท์ 1207 
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์  - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-3377 
-   กองทุนรวมนี �มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี � และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

• การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา เพื�อ
บริษัทจดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์  
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4.  บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

• ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ  

-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี � 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ�ไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู

- จํานวนกองทนุรวมทั �งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 129 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 401,362 ล้านบาท 

• รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพธุ  เอื �ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื �อขายหลกัทรัพย์ 
 (6) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (7) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
 (8) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ �าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี � 
 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (17) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (18) นายพลสิทธิ�  อาหนุยั ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (19) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (21) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (22) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 
 (23) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (24) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
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• รายชื�อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั �งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 
นายศิระ คล่องวิชา, CFA, FRM - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั Australian National 
University ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 
- บลจ. ทหารไทย จํากดั 
- กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

- หวัหน้าทีมผู้จดัการกองทนุตราสาร
หนี � (Chief Fixed Income 
Investment Officer) 
- หวัหน้าทีม Lending and 
Structure Product 
- หวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์เครดิตและผล
การดําเนินงานกองทนุ 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- ผู้จดัการกองทนุ 

นางสาวพรทิพา หนึ�งนํ �าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั (บลจ. 
ฟินนัซ่า จํากดั) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- Bond Investment Manager 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 

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

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

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- Credit Research Analyst 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

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

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพลสิทธิ� อาหนุยั 
 
 

- ปริญญาโท  การเงิน Sasin 
Graduate  Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn 
University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
University of British Columbia 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บ. พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายการลงทนุ 
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 
นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี�ยน
นกัศกึษาที� Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี�ยม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยง
ด้านการลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน 

• รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Qอคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)  

-  รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (Selling Agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Qอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จํากัด 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี � จํากดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซ่า จํากดั 0-2660-5000 
19 บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั  0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5999 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
24 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั 0-2696-0000 
26 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 02-648-3600 
27 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 02-659-3390 
28 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
29 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
30 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Qอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

31 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8888 
32 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6697 
33 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-0265100 
34 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
35 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
36 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878   
37 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 02-274-9400 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั   02-508-1567 

• รายชื�อผู้สอบบญัชีของกองทนุรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที�อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  

100/19 ชั �นที7 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
4 นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิ �มสกลุ 

-  รายชื7อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

-  รายชื7อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund Supervisor) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-3377 
ทั �งนี � นอกจากหน้าที7ตามที7กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั �งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที7ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5.  ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี Q 

-  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี �ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ  
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 ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

ความเสี$ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื �นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี Qของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี �/เงินฝากที�กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี � โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี �/เงินฝากนั �น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี �ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี �/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี �หรือผู้ออกตราสารหนี �ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ �นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี �ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิด
นดัชําระหนี �ทั �งเงินต้นและดอกเบี �ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี �ตํ�า 

3.  ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ �นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหลกัทรัพย์ที�
กองทุนหลกัลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึ �นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี �ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื �นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
ตราสาร ปริมาณการซื �อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั �น หากราคาหลกัทรัพย์ที�ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสูงขึ �น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ�มขึ �นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เป็นความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืน
หน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
เนื�องจากกองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที�มีอายขุองตราสารใกล้เคียงกบัอายโุครงการ  บริษัทจดัการจึงมิได้ตระหนกัต่อความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ของตราสารดงักล่าว 

5.  ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื�องจากกองทุนนําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผัน
ผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั �งสองสกลุเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ �นจากวนัที�กองทนุเข้าลงทนุเมื�อเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศที�เข้าลงทุน
นั �น (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื�อคํานวณเป็นสกุลเงินบาท
น้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้มูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ �น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�งจะ
ลงทุนในสญัญาซื �อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ �นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที�ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมี
นยัสําคญั และอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุที�เพิ�มขึ �น ทั �งนี � การป้องกนัความ
เสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั �งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที�มากขึ �น 
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6.  ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื Qอขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื �อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื �อ
ขายล่วงหน้านั �น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื �อขายล่วงหน้าอย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรับตวั
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

7.  ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื Qอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื �อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศูนย์สญัญาซื �อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที�ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที�มีอันดับความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทุน ทั �งนี � ความเสี�ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที�
ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั �นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (Country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงข้อจํากัด
ของการเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื �นฐานต่างๆ ของประเทศที�
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั �นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี �ได้ 

ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 

• ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยน (Currency Risk) :  

กองทนุมีสกลุเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนื�องจากกองทนุอาจลงทุนในทรัพย์สินในสกลุเงินอื�น ๆ รายได้และมลูค่าของกองทุนจึงอาจได้รับผลกระทบ
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสกลุอื�น ๆ เหล่านี � 

• ความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องกับวันครบกําหนด (Risks Associated with Maturity) :  

หน่วยลงทุนแต่ละชนิดของกองทุน Fixed Income Plan Series 3 มีรอบระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน เมื�อถึงวนัครบกําหนดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน ทรัพย์สินของชนิด
หน่วยลงทนุดงักล่าวจะถกูจําหน่ายออกไป และเงินที�ได้รับสทุธิ (หลงัหกัต้นทนุและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการสิ �นสดุลงของชนิดหน่วยลงทนุดงักล่าว หรือค่าใช้จ่าย
ที�อาจเกิดขึ �นตามสญัญาที�เกี�ยวข้องกับ Eastspring Investment Unit Trust (EIUT) จะถูกกระจายให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เกี�ยวข้องตามสดัส่วนของการถือครอง
หน่วยลงทนุ ซึ�งเป็นไปตามสญัญาที�เกี�ยวข้องกบั EIUT  

ณ วนัที�ครบกําหนดอายขุองชนิดหน่วยลงทนุใด ๆ ของกองทุน Fixed Income Plan Series 3 กองทนุอาจยงัมีการถือครองตราสารหนี �ที�ผิดนดัชําระหนี �ได้ โดยอาจมี
การยืดระยะเวลาสําหรับกระบวนการเรียกชําระหนี �คืนของตราสารหนี �เหล่านี �ให้เลยวนัครบกําหนดอายุของชนิดหน่วยลงทุน ซึ�งการเรียกชําระคืนหนี �ดงักล่าวอาจ
สําเร็จหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที�เรียกชําระคืนหนี �ได้สําเร็จ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนจะกระจายเงินที�ได้รับจากการชําระคืนหนี �ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามสดัส่วน
ของจํานวนหน่วยลงทนุที�ถืออยู่ ซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญา 

• ความเสี$ยงจากการมีอัตราผลตอบแทน / รายได้ที$แตกต่างกัน (Risk of Different Yields / Income) :  

หน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทนุ Fixed Income Plan Series 3 มีวนัเริ�มต้นและวนัครบกําหนดอายุที�แตกต่างกัน ซึ�งชนิดหน่วยลงทนุที�เริ�มดําเนินการก่อนอาจซื �อ
หลักทรัพย์ที�ให้ผลตอบแทนหรือรายได้ที�แตกต่างกันกับหลักทรัพย์ที�ซื �อโดยชนิดหน่วยลงทุนอื�นที�เริ�มต้นในเวลาถัดมา สาเหตุดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนหรือรายได้ของชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ�ง และทําให้ผลการดําเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญกับผลการ
ดําเนินงานของชนิดหน่วยลงทนุอื�นที�เริ�มต้นก่อนหรือหลงัจากชนิดหน่วยลงทนุดงักล่าว 
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• ความเสี$ยงจากอัตราดอกเบี Qยและความเสี$ยงด้านเครดิต (Interest Rate and Credit Risk):  

การลงทุนในตราสารหนี �มีความเสี�ยงเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงที�ไม่พึงประสงค์ทางด้านฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร หรือภาวะเศรษฐกิจโดยทั�วไป หรือทั �งสอง
อย่าง หรือการเพิ�มขึ �นของอตัราดอกเบี �ยโดยมิได้คาดหมาย ซึ�งอาจทําให้ความสามารถของผู้ออกตราสารในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี �ยลดลง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�ง ในกรณีที�ผู้ออกตราสารพี�งพาการกู้ ยืมเงินในระดบัสงู ความสามารถของผู้ออกตราสารในการชําระคืนหนี �ตามข้อผกูพนัดงักล่าวยงัอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ
จากการพยากรณ์แนวโน้มธุรกิจที�เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือความไม่สามารถในการจัดหาเงินทุนเพิ�มเติม นอกจากนี � ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัหรือการเคลื�อนไหว
สงูขึ �นของอตัราดอกเบี �ย อาจทําให้โอกาสที�ผู้ออกหลกัทรัพย์จะผิดนดัชําระหนี �มีมากขึ �น 

• ความเสี$ยงจากการลงทุนในตราสารหนี Qที$จ่ายผลตอบแทนสูง (High Yield Bonds Risk): 

การลงทนุในตราสารหนี �มีความเสี�ยงเกี�ยวกบัอตัราดอกเบี �ย กลุ่มอตุสาหกรรม ตวัหลกัทรัพย์ และเครดิต เมื�อเทียบกบัตราสารหนี �ที�มีอนัดบัความน่าเชื�ออยู่ในระดบัที�
สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี �ที�จ่ายผลตอบแทนในอตัราสงูโดยปกติมกัจะมีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่า และจ่ายผลตอบแทนในอตัราที�สูงกว่าเพื�อชดเชยกับความ
น่าเชื�อถือที�ลดลงหรือความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี �ที�สงูขึ �นของหลกัทรัพย์เหล่านี � 

• ความเสี$ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk): 

กองทุนอาจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  ซึ�งโดยทั�วไปมักมีความเสี�ยงด้านการเมือง กฎหมาย ภาษีอากร และ
กฎระเบียบต่าง ๆ มากกว่าตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที�พฒันาแล้ว (Developed Markets) 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจัดแปลมาจาก
ต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั �น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. 
  

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ �นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 

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

3. หน่วย CIS ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที� 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที� 2 ข้อ 1 ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ�งดงันี � 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั �งนี � เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �  
5.1  เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง หรือ 

ศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�
ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี �  
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing  
5.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี �น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบั

แต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตาม
ตราสารดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี �  
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์  

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี �มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้อง

ขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

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

6. ทรัพย์สินดงันี � 
6.1  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �  

6.1.1  เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง 
หรือศกุกูที�ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั �นใน
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III  

6.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี � แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

6.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี �น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 
วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2  
ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องบคุคลดงันี � 
6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บคุคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี �มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ 

ต้องขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี � ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.1. ส่วนที� 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2. ส่วนที� 2 ข้อ 2 ที�
จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื �อขายในกระดานซื �อ
ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
ตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื �อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั Single Entity Limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 
 
อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี � ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั Group Limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี � 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 
 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็นกองทนุ
รวมที�มีอายโุครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
 
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั �งนี � เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  
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2. ทรัพย์สินดงันี �  
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

2.2  ตราสารที�มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที�มีสญัญาซื �อขาย
ล่วงหน้าแฝงซึ�งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนี �ที�ออกใหม่)  

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

(ข้อนี �ไม่ใช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ที�ลงทนุใน ตั�วแลก
เงิน ตั�วสญัญาใช้เงิน ตราสารที�มีสญัญาซื �อขายล่วงหน้าแฝง เงินฝากหรือตราสาร
เทียบเท่าเงินฝาก ที�มีอายไุม่เกินอายกุองทนุหรือรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือมี
การลงทนุใน derivatives เพื�อให้ทรัพย์สินดงักล่าวมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. Reverse Repo ไม่เกิน 25% 

4. Securities Lending ไม่เกิน 25% 

5. total SIP ซึ�งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของส่วนที� 1: อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตาม 
ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �
กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที�มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี �  
5.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที� 1: อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณ

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

รวมกนัไม่เกิน 15% 

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

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

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั Product Limit 
 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit) 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี � ตราสารกึ�งหนี �กึ�งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี �ภาครัฐ
ต่างประเทศ)           

1.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี �สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ ออกตรา
สารรายนั �น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั �งนี � 
ในกรณีที�ผู้ ออกตราสารมีหนี �สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่า
หนี �สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี �สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี �สินทางการเงินนั �นจะต้องเป็นข้อมูลที�มีการเผยแพร่
เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี �สินทางการเงินตามที�เปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดรวมถึงกรณียงัไม่ครบกําหนดการ
จดัทํางบการเงินในครั �งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี �ของผู้ออกรายนั �นเป็นรายครั �ง เว้น
แต่ในกรณีที�ผู้ ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
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1.2  ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี �โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ ในระดับตํ� ากว่า investment grade หรือไม่มี  credit rating 
บริษัทจัดการจะลงทุนเพื�อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการราย
เดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว
เป็นรายครั �ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี � 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

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

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ  
และ/หรือที�แก้ไขเพิ�มเติม 

 
 
  



 หน้า 21 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื Qอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

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

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Qงหมดที$ประมาณการได้ ไม่เกิน 4.6545 0.5784 

� ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 0.4500 

� ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070 0.0214 

� ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1070 

� ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

� ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่มี ไม่มี 

� ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  ตามที�จ่ายจริง และไม่เกิน 1.0700 
ของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน 

ยงัไม่เรียกเก็บ 
 

� ค่าธรรมเนียมอื�นๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้   

� ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี 
� ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ �นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่าย

ต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ �นจากการทํารายการซื �อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง 
ตามที�จ่ายจริง 

ตามที�จ่ายจริง 
ตามที�จ่ายจริง 

ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ สั$งซื Qอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 

�  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี7ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

� ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี7ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ 

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

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

หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื �อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื�นใดแล้ว 

 
 
  



 หน้า 22 

 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 - ***              บริษัทหลกัทรัพย5จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

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

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั �งนี �  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หากสินค้า
หรือตวัแปรที�สญัญาซื �อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึ�งอาจส่งผลให้การ
เข้าทําสญัญาซื �อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

กองทนุรวมนี �ลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสารฉบบันี ้เวน้แต่เนือ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความต่าง ๆ ใหมี้ความหมายตามที่ใหไ้วด้งัต่อไปนี ้ 
 
กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1   
 
กองทุนหลัก หมายถึง กองทนุต่างประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1 น าเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนที่จดัตัง้และจดัการในต่างประเทศ หรอืกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน ์หมายถึง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้รับฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศ หมายถึง ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ และ/หรือผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ  
 
ผู้สนับสนุน หมายถึง ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรอืไดร้บัอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
วันท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ วนัท าการของกองทนุหลกั  
 
วันท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามทีบ่ริษัทจดัการประกาศก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัและ/หรือ
ช่องทางอ่ืนใดตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการ  
 
การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกอง
หนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทั่วไปที่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการ ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ากิจการ  
 
มูลคา่หน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท าการที่ค  านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหนว่ยลงทนุของกองทนุที่ค  านวณโดยวิธีการที่ระบไุวใ้นโครงการ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหนว่ย
ลงทนุ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
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ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทุนที่ค  านวณโดยวิธีการที่ระบไุวใ้นโครงการ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 
ราคาขายหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหนว่ยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  านวณโดยวิธีการที่
ระบไุวใ้นโครงการ บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทุนที่ค  านวณ
โดยวิธีการที่ระบไุวใ้นโครงการ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึ่ง
มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหาชน 
จ ากดั  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบัการจัดการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
วงเงินรับอนุญาต หมายถึง วงเงินที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตาม
กฎหมายใดๆ อนญุาตหรือเห็นชอบใหก้องทนุ โดยบริษัทจดัการสามารถเคลือ่นยา้ยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่างประเทศได ้ 
 
มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่ม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชทีี่สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม  
 
“กองทุนฟ้ืนฟู” หมายถึง กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมายถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบัตรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมิูภาคตามโครงการ
จดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP)  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอ์ินคมั 1Y1                                                                23/07/2021  Page 3 

“กองทุน AI” หมายถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทุน buy & hold” หมายถึง กองทนุรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์ิน หรือครบอายุ
ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม  
 
“กองทุน CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุ่ม (collective 
investment scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ 
private equity ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
 
“กองทุน ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  
 
“กองทุน infra” หมายถึง รูปแบบการลงทนุในทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก ่ 
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัททรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทุน LTF” หมายถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  
 
“กองทุน private equity” หมายถึง กิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะ
ของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการ
เงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินสว่นตวั
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจากเงินทนุ  
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรือการสนบัสนนุทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของ
กิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว  
 
“กองทุน property” หมายถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทุน UI” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญพ่ิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“การลดความเส่ียง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วามเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรพัยส์ินที่ตอ้งการลดความเสี่ยง  
4. สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวม  
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“เงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรพัยท์ี่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  
 
“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สญัญาที่เทียบเคียงไดก้บั
ผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  
 
“ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ”์ หมายถึง ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด  
 
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ  
 
“ตราสารก่ึงหนีก่ึ้งทุน” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
 
“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูมี้ภาระผกูพนั  
 
“ตราสารภาครัฐต่างประเทศ” หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคาร
กลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลตา่งประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  า้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นของประเทศนัน้  
 
“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอา้งอิงจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์่างประเทศ” หมายถึง ศนูยก์ลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย  
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชด้ลุย
พินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย ์ 
 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมายถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุส่วนบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET  
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“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและ
เปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ล่าสดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและ
เปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ล่าสดุ  
 
“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกดิจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้มีภาระผูกพัน” หมายถึง ผูท้ี่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผู้
ค  า้ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศูนยซ์ือ้ขาย derivatives” หมายถึง ศนูยซ์ือ้ขายดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน  
 
“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมายถึง หน่วยของกิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน
ทรพัยส์ิน ของกิจการเงินรว่มลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการ
เงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทุนตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินสว่นตวั
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจากเงินทนุ  
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรือการสนบัสนนุทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของ
กิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว  
 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ระยะส้ัน” หมายถึง หุน้กูท้ี่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัที่ออกหุน้กู ้ 
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“B/E” หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมายถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีการเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทนุของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ  
2. ผูท้  าหนา้ที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
 
“concentration limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่คูส่ญัญา  
 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่ที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ
ในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมายถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดิตของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกนัความเสี่ยงจาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
เม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่มีผลต่อการช าระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกนัความเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบั
การมีภาระผกูพนัดงักล่าว  
 
“credit event” หมายถึง เหตกุารณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรือสญัญา  
 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา  
 
“currency risk” หมายถึง ความเสี่ยงดา้น FX  
 
“delta” หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี  
 
“derivatives” หมายถึง สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
 
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  
“discount rate” หมายถึง อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่มีการลงทนุที่จะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารนัน้  
 
“DW” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุ ใน
อสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุ่มอนภุมิูภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
 
“group limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทนุในแตล่ะบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณ
รวมกนั  
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“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรือผูค้  า้ประกนั  
 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศ  
 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัที่สามารถลงทนุได ้ 
 
“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน  
 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา  
 
“market price” หมายถึง มลูค่าตามราคาตลาด  
 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ  
 
“NAV” หมายถึง มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมายถึง มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้
ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีความเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมายถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนั ซึ่งอยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
และกองทนุส่วนบคุคล  
 
“notional amount” หมายถึง มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives  
 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมายถึง สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  
 
“P/N” หมายถึง ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมายถึง อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึ่งไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล  
 
“product limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์นิ  
“PVD” หมายถึง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
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“regulated market” หมายถึง ศนูยก์ลางที่จดัช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้า้เพ่ือใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ให้
ขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ก ากบัดแูลดา้นหลักทรพัย์
หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมายถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา  
 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผดินดั
ช าระหนีข้องรฐับาลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมายถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมายถึง สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง  
 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges  
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1  
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Krungsri Global Fixed Income 1Y1 Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFGFI1Y1  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดียว  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 1  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) :  
 
1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ) :  

(1) อายโุครงการประมาณ 1 ปี ซึ่งอาจจะมากกว่าหรือนอ้ยกว่า 1 ปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วนั โดยนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็น
กองทนุรวม  
 
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุ มีการเปลี่ยนแปลงวนัช าระเงินคืน และ/หรือเปลี่ยนแปลงวนัครบก าหนดอายโุครงการ หรือในกรณีที่กองทนุ
ไดร้บัผลกระทบจากการช าระเงินคืนจากกองทนุหลกั และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุที่น  าเงิน
ลงทนุไปลงทนุในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุในประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือ
มาตรการเกี่ยวกบัการส ารองเงินทนุในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบท าใหก้องทนุไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทนุกลบัมาเป็นสกลุเงินบาทไดใ้นวนัที่
กองทนุครบก าหนดอายโุครงการ จึงท าใหก้องทนุอาจมีอายโุครงการมากกว่า 1 ปี 30 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทนุ
รวมทัง้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจากเงินลงทนุของกองทนุดงักล่าวไปลงทนุต่อในทรพัยส์ินต่างๆ หรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ไม่ขดักบัประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูล้งทนุของกองทนุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะท าหนงัสือแจง้ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะน าเงินลงทนุพรอ้มทัง้ผลประโยชนท์ัง้หมดกลบัคืนใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยเรว็ทีส่ดุในโอกาสแรกที่บริษัทจดัการ
สามารถกระท าได ้
 
(3) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ านวนนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
จดัตัง้กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นั
เนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่
ช  าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
(4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิารขายหน่วยลงทนุ ซึ่งจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั เช่น กรณีเกิดเหตกุารณท์ี่มีผลกระทบในทางลบต่อการลงทนุของกองทนุซึ่งพิจารณาแลว้อาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูล้งทนุในระยะยาวได ้เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ยตุิการขายหนว่ยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหนา่ยหน่วย
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ลงทนุใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบริษทั
จดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้
ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช  าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
(5) ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าไม่มีตราสารทีส่ามารถลงทนุไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดัการจะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบรษิัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นั
เนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่
ช  าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
(6) บริษัทจดัการอาจขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการสามารถด าเนินการจดทะเบียน
กองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท าการสดุทา้ยของรอบการเสนอขายหน่วยลงทนุที่ก าหนด
ไวแ้ต่แรก และจะประกาศการขยายระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกใหผู้ล้งทนุทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการโดยพลนั ทัง้นี ้ในการ
ด าเนินการดงักลา่ว บริษทัจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท 
 
2.1.1. จ านวนเงินทนุของโครงการเร่ิมตน้ : 1,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก บริษทัจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 
ของจ านวนเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงินทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ านวน
ที่เพ่ิมอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิทีจ่ะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุและด าเนินการจดทะเบียน
กองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้  
 
2.3. มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 500.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต่าของการสั่งขายคืน : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : ไม่ก าหนด  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีมลูคา่ต ่ากว่าที่ก าหนดตามขอ้ 2.6 และขอ้ 2.7 
ขา้งตน้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ระดมทนุจากผูล้งทนุทั่วไปและน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศที่มีนโยบายลงทนุในตราสารหนี ้เพื่อโอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม
ของประเทศที่ลงทนุได ้ 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : สิงคโปร ์(SINGAPORE) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทนุในต่างประเทศบางสว่น ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้ืม (ถา้มี) :   

บริษัทจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุรวมได ้ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยป์ระกาศก าหนด ทัง้นี ้จะท าเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทนุรวม
เท่านัน้  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
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3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบริหารกองทนุ (Management Style) :  มีกลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่มี  
หมายเหต:ุ  กองทนุนีไ้ม่มีตวัชีว้ดั ซึ่งสอดคลอ้งกบักองทนุหลกัที่ไม่มีตวัชีว้ดั โดยกองทนุมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื่อใหไ้ด้
ผลตอบแทนที่คาดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุ buy & hold 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุเม่ือครบก าหนดอายกุองทนุ 
โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ ช่ือ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD (“กองทนุหลกั”) ซึ่งมีนโยบายลงทนุในพนัธบตัร 
และตราสารหนีป้ระเภทอ่ืนๆ ที่ออกและเสนอขายในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยกองทนุจะลงทนุในตราสารหนีท้ี่มี
อนัดบัความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทนุได ้(investment grade bond) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และอาจลงทนุ
ในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non - investment grade) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ
หลกั ทัง้นี ้กองทนุหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดยบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited และเป็นกองทนุที่จดัตัง้ตามระเบียบของ 
The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรือ the “SFA” ภายใตก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งของประเทศสิงคโปร ์โดยเป็น 
Authorized scheme และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลายสกลุเงิน เช่น สกลุเงิน
เหรียญสหรฐั หยวนจีน ดอลลารฮ์่องกง ดอลลารส์ิงคโปร ์ดอลลารไ์ตห้วนั เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุ
เงินอ่ืนใดนอกเหนือจากสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
สกลุเงินที่ใชใ้นการซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการจะแจง้ผา่นทาง
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  
 
อนึ่ง กองทนุหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลาย Class ซึ่งสามารถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วย
ลงทนุอาจมีความแตกต่างกนัในเรื่องของนโยบายการจดัสรรก าไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจดัการจะ
พิจารณาเลือกลงทนุใน Class I1 USD (เป็น Class ที่เสนอขายใหก้บัผูล้งทนุสถาบนั ซือ้ขายหนว่ยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั และไม่มีการ
จ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได ้
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้งใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดู
เพ่ิมเติมไดจ้ากหนงัสือชีช้วนของกองทุนหลกัจากเว็บไซตข์องกองทนุหลกั)  
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2. ส าหรบัเงินลงทนุส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เงินฝากธนาคาร ที่เสนอขายทัง้ในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และอาจลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  
 
นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non - investment grade) หรือตราสารหนีท้ี่ไม่ได้
รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวเม่ือรวมกบัสดัสว่นการลงทนุของกองทนุหลกัจะไม่เกินรอ้ยละ 
20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุนีมี้กลยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) ดงันัน้ ในกรณีที่ตราสารใน
ขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุที่ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุโดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพิ่ม 
บริษัทจดัการยงัคงถือครองการลงทนุในตราสารดงักล่าวต่อไปได ้โดยไม่ตอ้งปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวแต่อย่างใด 
 
3. บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ซึ่งจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกลุ
เงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึน้ไดจ้ากการลงทนุในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณใ์นแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทนุนีมี้กล
ยทุธก์ารลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) ดงันัน้ ในกรณีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุตามที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุและ/หรือเกินกว่าทีก่  าหนดโดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุ
เพ่ิม บริษัทจดัการจะยงัคงถือครองการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ดงักลา่วต่อไปได ้และอาจพิจารณาปรบัลดอตัราส่วนการลงทนุดงักลา่วใน
ภายหลงัหรือไม่ก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์ูงสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั  
 
นอกจากนี ้กองทนุอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การท าสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ที่อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี่ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบีย้ ซึ่ง
พิจารณาจากสภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ 
การออกสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่อา้งอิงกบัดชันีอา้งอิง การคาดการณเ์หตกุารณท์ี่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยัส าคญัของกองทนุ และ
ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เป็นตน้ 
 
4. กองทนุหลกัอาจเขา้ท าสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน และ/หรือเพ่ือ
วตัถปุระสงคใ์นการลงทนุ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทนุหลกั  
 
5. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed 
Income Plan Series 3 (กองทนุหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของ
กองทนุดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักลา่วมีการ
กระท าผิดตามความเห็นของหน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ 
Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 ไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บรษิัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุ
กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1  
 
เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 5. ขา้งตน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซ์
อินคมั 1Y1 และมีคณุสมบตัิตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท 
Eastspring Investments (Singapore) Limited หรือไม่ก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษทัจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว 
หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักลา่วกองทนุอาจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้ 
 
หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1 โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวม
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ไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่ายและส ารองค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทกุรายทราบโดยพลนั และประกาศ
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
(1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะด าเนนิการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
 
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
7. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้
ลงทนุได ้ 
 
8. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรือกองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder 
Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบั
สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่าง
นอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
 
9. ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั  
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(3) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทุน ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ  
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สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 (กองทุนหลัก):  

ช่ือกองทุน: Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 

ลักษณะเฉพาะของ Class I1 USD: (1) เป็น Class ที่ท  าการซือ้ขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั 
(2) ขายใหก้บัผูล้งทนุประเภทสถาบนั และไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วัตถุประสงคใ์นการลงทุน: กองทนุ Fixed Income Plan Series 3 มุ่งเนน้สรา้งรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทนุ และจ่ายคืน
เงินตน้และผลตอบแทนเม่ือครบก าหนดอายกุองทนุ โดยเนน้การลงทนุในพนัธบตัรและตราสารหนีใ้น
แถบภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในพนัธบตัร 
และตราสารหนีป้ระเภทอ่ืน ๆ ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศที่พฒันาแลว้ ทัง้นี ้กองทนุไม่ไดมี้การ
รบัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้ 

กลยุทธแ์ละนโยบายการลงทุน: ณ วนัที่จดัตัง้กองทนุรวม ผูจ้ดัการกองทนุจะลงทนุในสดัส่วนดงันี:้ 
• ลงทนุอย่างนอ้ย 80% ของ NAV ในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่สามารถ

ลงทนุได ้(Investment grade) และ 
• ลงทนุไม่เกิน 20% ของ NAV ในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัที่สามารถ

ลงทนุได ้(Non-investment grade) 
ณ วนัที่จดัตัง้กองทนุรวม อนัดบัความน่าเช่ือถือโดยเฉลี่ยของทรพัยส์ินในพอรต์การลงทนุของกองทนุ
จะตอ้งอยู่ในระดบั BBB (investment grade) เป็นอย่างนอ้ย ตามเกณฑข์องสถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือระหว่างประเทศ เช่น Standard & Poor’s, Moody’s หรือ Fitch Ratings กองทนุจะลงทนุใน
พนัธบตัรในสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ ทีอ่อกในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิกและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
โดยผูจ้ดัการกองทนุมีความมุ่งหมายที่จะลงทนุโดยการซือ้และถือครองหลกัทรพัยไ์วต้ลอดอายขุอง
หลกัทรพัย ์(buy and hold) อย่างไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทนุจะทบทวนคณุภาพของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ
อย่างสม ่าเสมอตลอดช่วงระยะเวลาทีถ่ือครอง ซึ่งอาจท าใหมี้การปรบัพอรต์การลงทนุระหว่างที่ถือ
ครองไดห้ากอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการผิดนดัช าระหนีข้องพนัธบตัรหรือตราสารหนีท้ี่ลงทนุ หรือในกรณีที่
มีโอกาสการลงทนุที่ดีกว่า นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อวตัถปุระสงคใ์น
การป้องกนัความเสี่ยงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุก็ได ้
ตลอดช่วงอายขุองกองทนุ สดัส่วนของการกระจายการลงทนุในตราสารหนีท้ีมี่อนัดบัความน่าเชื่อใน
ระดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) และตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าอนัดบั
ที่สามารถลงทนุได ้(Non-investment grade) อาจเปลี่ยนแปลงได ้เนื่องจาก (1) อนัดบัความ
น่าเช่ือถือของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างช่วงระยะเวลาของการลงทนุที่ก าหนดไว ้
และ (2) เงินสดที่ไดร้บั (ในรูปของดอกเบีย้ (Coupons) หรือจากการขายหลกัทรพัย ์หรือการครบอายุ
ของทรพัยส์ินที่ถือครอง) และที่ถกูน าไปลงทนุต่อในรูปของเงินสดหรือทรพัยส์ินที่เทียบเท่าเงินสด อาจ
มีสดัส่วนเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัทรพัยส์ินทัง้หมดตลอดช่วงระยะเวลาของการลงทนุที่ก าหนดไว ้ทัง้นี ้
ผูจ้ดัการกองทนุสามารถใชด้ลุยพินิจของตนเองเพียงผูเ้ดียวในการตดัสินใจวา่ จะปรบัสดัส่วนของ
ทรพัยส์ินในพอรต์การลงทนุหรือไม่ ในกรณีที่สดัสว่นการลงทนุของกองทนุในตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดบัที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) ลดลงต ่ากว่า 80% ของ NAV 
ของกองทนุ 
นอกจากนี ้ในส่วนของชนิดหน่วยลงทนุ กองทนุอาจลงทนุในทรพัยส์ินสภาพคล่อง (ไดแ้ก่ เงินฝาก
ประจ า ตั๋วเงินระยะสัน้ พนัธบตัรรฐับาล กองทนุรวมตลาดเงิน และถือเป็นเงินสด) ในปริมาณที่สงูมาก
ในช่วงระยะเวลาสองเดือนก่อนถึงวนัครบก าหนดอายขุองชนิดหน่วยลงทนุนัน้ ๆ เนื่องจากผูจ้ดัการ
กองทนุตอ้งการที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการครบอายขุองหลกัทรพัย ์หรือจากการขายพนัธบตัรไปลงทนุ
ในทรพัยส์ินสภาพคล่อง และ/หรือถือครองเป็นเงินสด เพ่ือด ารงรกัษาจ านวนเงินที่ไดร้บัในช่วงที่ใกลถ้ึง
วนัครบก าหนดอายขุองชนิดหน่วยลงทนุนัน้ ๆ นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินสภาพ
คล่องทัง้หมดในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดไม่ปกติหรือมีความผนัผวน หรือเม่ือผูจ้ดัการกองทนุพิจารณา
แลว้เห็นว่าเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุ 
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชีช้วนของกองทุน 
Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3) 

ดัชนีชีวั้ด (Benchmark): ไม่มี เนื่องจากไม่มีเกณฑม์าตรฐานที่เหมาะสมส าหรบักลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุ 
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อายุโครงการ: ประมาณ 1 ปี 

บริษัทจัดการกองทุน: Eastspring Investments (Singapore) Limited 

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน: Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

เว็บไซต:์ สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
www.eastspring.com/sg/ 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3, Class I1 USD: 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) 

(2) ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Realisation Charge) 1.00%* 

(3) ค่าธรรมเนียมการปรบัปรุงธุรกรรม (Transactions Adjustment) ไม่เกิน 0.50%* 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง 0.20% - 0.25%) 

(2) ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ิน ไม่เกิน 0.20% (เก็บจริง 0.055% - 0.06%) 

(3) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.009% - 0.015%) 
(เรียกเก็บในกรณีที่มลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวมต ่ากว่า 10 ลา้น
เหรียญสหรฐัฯ รวมค่าใชจ้่ายในการซือ้ขายหลกัทรพัย)์ 

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ เก็บจริง 0.095% – 0.096% 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทัง้หมด เก็บจริง 0.36% - 0.42% 

หมายเหตุ :  

* กองทนุหลกัจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Realisation Charge) และค่าธรรมเนียมการปรบัปรุงธุรกรรม (Transactions 
Adjustment) ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัก่อนครบก าหนดอายโุครงการ  

** กองทนุหลกัอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายต่างๆ ของกองทนุได ้ 
 
ความเส่ียงของกองทุนหลัก  

• ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Currency Risk) :  

กองทนุมีสกลุเงินเป็นเงินดอลลารส์หรฐัฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทนุอาจลงทนุในทรพัยส์ินในสกลุเงินอ่ืน ๆ รายไดแ้ละมลูค่าของกองทนุจึง
อาจไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกลุเงินดอลลารส์หรฐัฯ และเงินสกลุอ่ืน ๆ เหลา่นี ้ 

• ความเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องกับวันครบก าหนด (Risks Associated with Maturity) :  

หน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทนุ Fixed Income Plan Series 3 มีรอบระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน เม่ือถึงวนัครบก าหนดของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ 
ทรพัยส์ินของชนิดหน่วยลงทนุดงักล่าวจะถกูจ าหน่ายออกไป และเงินที่ไดร้บัสทุธิ (หลงัหกัตน้ทนุและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการสิน้สดุลงของ
ชนิดหน่วยลงทนุดงักล่าว หรือค่าใชจ้่ายที่อาจเกิดขึน้ตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบั Eastspring Investment Unit Trust (EIUT) จะถกูกระจาย
ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เกี่ยวขอ้งตามสดัสว่นของการถือครองหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นไปตามสญัญาที่เกี่ยวขอ้งกบั EIUT  
ณ วนัที่ครบก าหนดอายขุองชนิดหน่วยลงทนุใด ๆ ของกองทนุ Fixed Income Plan Series 3 กองทนุอาจยงัมีการถือครองตราสารหนีท้ี่ผิดนดั
ช าระหนีไ้ด ้โดยอาจมีการยืดระยะเวลาส าหรบักระบวนการเรียกช าระหนีค้ืนของตราสารหนีเ้หลา่นีใ้หเ้ลยวนัครบก าหนดอายขุองชนิดหน่วย
ลงทนุ ซึ่งการเรียกช าระคืนหนีด้งักล่าวอาจส าเรจ็หรือไม่ก็ได ้ในกรณีที่เรียกช าระคืนหนีไ้ดส้  าเรจ็ ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุจะกระจายเงินที่
ไดร้บัจากการช าระคืนหนีใ้หแ้กผู่ถ้ือหนว่ยลงทนุตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทนุที่ถืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสญัญา  
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• ความเส่ียงจากการมีอัตราผลตอบแทน / รายได้ทีแ่ตกต่างกัน (Risk of Different Yields / Income) :  

หน่วยลงทนุแต่ละชนิดของกองทนุ Fixed Income Plan Series 3 มีวนัเริ่มตน้และวนัครบก าหนดอายทุี่แตกต่างกนั ซึ่งชนิดหน่วยลงทนุที่เริ่ม
ด าเนินการก่อนอาจซือ้หลกัทรพัยท์ี่ใหผ้ลตอบแทนหรือรายไดท้ี่แตกต่างกนักบัหลกัทรพัยท์ี่ซือ้โดยชนิดหน่วยลงทนุอ่ืนที่เริ่มตน้ในเวลาถัดมา 
สาเหตดุงักล่าวอาจมีผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทนหรือรายไดข้องชนิดหน่วยลงทนุชนิดใดชนดิหนึ่ง และท าใหผ้ลการด าเนินงานของชนิด
หน่วยลงทนุดงักลา่วแตกต่างอย่างมีนยัส าคญักบัผลการด าเนินงานของชนิดหน่วยลงทนุอ่ืนที่เริ่มตน้ก่อนหรือหลงัจากชนิดหน่วยลงทนุดงักล่าว  

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้และความเส่ียงด้านเครดิต (Interest Rate and Credit Risk):  

การลงทนุในตราสารหนีมี้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงคท์างดา้นฐานะการเงินของผูอ้อกตราสาร หรือภาวะเศรษฐกิจ
โดยทั่วไป หรือทัง้สองอย่าง หรือการเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้โดยมิไดค้าดหมาย ซึ่งอาจท าใหค้วามสามารถของผูอ้อกตราสารในการช าระคืน
เงินตน้และดอกเบีย้ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารพี่งพาการกูย้ืมเงินในระดบัสงู ความสามารถของผูอ้อกตราสารในการ
ช าระคืนหนีต้ามขอ้ผกูพนัดงักล่าวยงัอาจไดร้บัผลกระทบในเชิงลบจากการพยากรณ์แนวโนม้ธุรกิจที่เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือความไม่
สามารถในการจดัหาเงินทนุเพ่ิมเติม นอกจากนี ้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัหรือการเคลื่อนไหวสงูขึน้ของอตัราดอกเบีย้ อาจท าใหโ้อกาสที่ผูอ้อก
หลกัทรพัยจ์ะผิดนดัช าระหนีมี้มากขึน้  

• ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหนีท้ีจ่่ายผลตอบแทนสูง (High Yield Bonds Risk):  

การลงทนุในตราสารหนีมี้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัอตัราดอกเบีย้ กลุ่มอตุสาหกรรม ตวัหลกัทรพัย ์และเครดิต เม่ือเทียบกบัตราสารหนีท้ี่มีอนัดบั
ความน่าเชื่ออยู่ในระดบัที่สามารถลงทนุได ้ตราสารหนีท้ี่จ่ายผลตอบแทนในอตัราสงูโดยปกติมกัจะมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่า และจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราทีส่งูกว่าเพ่ือชดเชยกบัความน่าเชื่อถือที่ลดลงหรือความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีท้ีส่งูขึน้ของหลกัทรพัยเ์หล่านี ้ 

• ความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk):  

กองทนุอาจลงทนุในตลาดหลกัทรพัยข์องกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งโดยทั่วไปมกัมีความเสี่ยงดา้นการเมือง กฎหมาย 
ภาษีอากร และกฎระเบียบตา่ง ๆ มากกว่าตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศที่พฒันาแลว้ (Developed Markets) 

หมายเหตุ :  

(1) ขอ้ความในส่วนของกองทนุ Eastspring Investments Unit Trusts - Fixed Income Plan Series 3 ไดถ้กูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนทีส่  าคญัและจดั
แปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีความแตกตา่งหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถ้ือตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็น
เกณฑ ์ 

(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการซึ่งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ :  

กองทนุมีนโยบายลงทนุซึ่งจะส่งผลใหมี้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่างประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  
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3.14. อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่
การลงทนุไม่เป็นไปตามขอ้นีจ้ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ประกาศก าหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : -  

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ : - 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
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7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ  
 
บริษัทจดัการถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้กลงสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและยินยอมใหบ้ริษัทจดัการรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ โดยบริษัทจดัการจะ
พิจารณารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตามจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นมลูคา่ที่
จดัสรรไม่เกินกว่าเงินที่ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในวนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการ รวมกบัเงินที่ไดร้บัจากดอกเบีย้
หรือเงินตน้ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่กองทนุไทยลงทนุหรือมีไว ้หกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ หรือจ านวนเงินที่กนัเงินส ารองส าหรบัหกัค่าใชจ้่ายของ
กองทนุ (ถา้มี) โดยพิจารณาจากรายการที่เกิดขึน้จริงตามสดัส่วนจ านวนหนว่ยลงทนุที่ถือต่อจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  เม่ือสิน้สดุอายโุครงการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลาที่ท  าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
เนื่องจากกองทนุนีไ้ม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่างอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิตามจ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุราย ในวนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการ 
 
7.6.2 เง่ือนไขการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
7.6.2.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอิ์นคมั 1Y1 
ตามจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทุกราย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูคา่ (KFCASH-A) หรือกองทนุเปิด
ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจดัการจะระบชุื่อกองทนุปลายทางที่แน่นอนไวใ้น
หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัก่อนวนัที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทาง
ในภายหลงัก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่าวในวนัท าการก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการ โดยถือว่าบริษัทจดัการไดร้บัความ
ยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ และบริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและ/หรือราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ารายการนั้น 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณมลูค่าการท ารายการดงักล่าว  
 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท าการถดัไป 
ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืนหน่วยลงทนุหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น
หนงัสือชีช้วนของกองทนุปลายทาง  
 
7.6.2.2 นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ จะน าส่งใบยืนยนัรายการ
ดงักล่าว ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์และ/หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ 
(email address) ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ 
หากบริษัทจดัการไม่ไดร้บัการทกัทว้งใดๆ จากผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัที่ท  ารายการที่ระบไุวใ้นใบยืนยนั บรษิัทจดัการจะถือว่า
การท ารายการดงักล่าวถกูตอ้งแลว้  
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7.6.2.3 บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิโครงการจดัการในวนัถดัจากวนัครบอายโุครงการ และช าระบญัชีกองทนุตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ
ต่อไป 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สามารถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณี
ที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  
 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของบริษัทจดัการ  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 16.4.2 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1. บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
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(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หนว่ยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1. (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1. (2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัติามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  
 
(2) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้ริษัทจดัการรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจดัการ
รายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารง
เงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทุนส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
11.2 บริษัทจดัการสามารถระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี ้ 
 
(ก) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  
 
(ข) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยไดร้บัความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน ์อนัเนื่องจากเหตจุ าเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้การระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุตอ้งไม่เกินกว่า 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บั
การผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  
 
2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม  
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3. มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ในกรณีที่มีการระงบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุตาม (ข) วรรคหนึ่ง บริษทั
จดัการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยทนัที ทัง้นี ้หากเป็นการระงบัการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เกินกว่า 1 วนัท าการ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาสั่งการใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการโดยประการใด ๆ เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมหรือเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อธุรกิจการจดัการกองทนุรวม  
 
(ค) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณอ์ย่างใดอย่างหนึ่งดงันีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุ
รวมอย่างมีนยัส าคญั  
 
1. ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
2. มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจาก
ต่างประเทศไดต้ามปกติ  
 
3. มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
11.3 เม่ือปรากฏเหตซุึ่งส่งผลใหบ้รษิัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้ 
ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการจะปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้ 
ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคนื หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้ม
ทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมนัน้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ตามขอ้ 11.1 (2) หรือขอ้ 11.2 เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท าการสดุทา้ย
ก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขาย
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค า
สั่งซือ้ หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  
 
13. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะ
ไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

กองทนุไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดขา้งตน้ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามขอ้ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ดงันี ้ 
(1) ค่าจดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค่าพิมพห์นังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นการท ารายการของกองทนุ  
(2) ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมและเก็บรกัษาสถิตแิละขอ้มลู ค่าจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่าวข่าวสาร หรอืประกาศตามที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
(3) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงการจดัการ เช่น ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรส าหรบัการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เช่น ค่าสมดุเช็ค เป็นตน้ 
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ :  

ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
 
ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
  
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ2.2470ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่
ค  านวณ  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
(1) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทนุตามที่จ่ายจริง  
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(2) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการกองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ประเทศ ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง  
 
(3) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(4) ค่าตอบแทนผูช้  าระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(5) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษา ป้องกนัผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ และค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรพัยต์ามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการได ้เป็นตน้  
 
(6) ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อ
ปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายทันที หรือทยอยตดั
จ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัจ่ายที่เหมาะสม  
 
(7) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์ในช่วงเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้  
 
ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธด์งักล่าว บริษัทจัดการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่าย
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัจ่ายที่เหมาะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักล่าวและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ายจากกองทนุไม่ครบจ านวน ค่าใชจ้่ายในสว่นที่ยงัตดั
จ่ายไม่หมดดงักล่าว จะถือเป็นค่าใชจ้า่ยด าเนินงานของบริษทัจดัการ  
 
(8) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารกองทนุเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการของกองทนุตามที่จ่ายจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 
1.0700 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ ซึ่งไดแ้ก่  
(8.1) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการโอน/จ่าย/รบั เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นตน้  
(8.2) ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการใชห้รอือา้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมายการคา้ และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ของผู้
ค  านวณและประกาศดชันี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทความ ใบอนญุาต เครื่องหมายการคา้ หรือขอ้มลูอ่ืนใด จาก service provider เป็นตน้  
 
(9) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทนุตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัท
จดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายทนัที หรือทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนด
ระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัจ่ายที่เหมาะสม  
 
หมายเหตุ : 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 
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15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
รายละเอียดเพิม่เติม :  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
  
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนในวนัที่ยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ 
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค าขอใหอ้อกใบส าคญัหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ไม่มี  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตามที่จ่ายจริง  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ การออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ด้
ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว  
 
(ข) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดจากการใชบ้ริการของธนาคารพาณชิย ์เช่น การใชบ้ริการบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตามอตัราและเง่ือนไขที่ทาง
ธนาคารพาณิชย ์ก าหนด  
 
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามที่
ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว  
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้  

15.4. วิธีการค านวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ เป็นฐานในการค านวณ 
และบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตดัจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ จากกองทนุ อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส าคญั 
 
(1) จะตดัจ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป หรือ  
 
(2) จะตดัจ่ายจากกองทนุเม่ือครบอายุโครงการ  
 
ค่าใชจ้่าย ขอ้ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีตดัจ่ายครัง้เดียว  
 
ค่าใชจ้่าย ขอ้ 15.2.6 (2) เฉพาะค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีจะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายทัง้จ านวนของ
กองทนุรวมทนัที ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม  
 
ค่าใชจ้่าย ขอ้ 15.2.6 (3) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดค่าใชจ้่าย
นัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกินวนัทีส่ิน้สดุอายโุครงการ ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคม
นกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ และไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัทีมี่การลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอย่างทั่วถึง เช่น 
เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ เป็นตน้  
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15.5.1.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการในเรื่องดงักล่าวเม่ือบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 15.5.1.1. ขา้งตน้แลว้  
 
15.5.2. การเพ่ิมค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ บริษัทจดัการตอ้งค านึงถึงความ
สมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถึงด้วย
วิธีการที่เหมาะสม อนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างนอ้ยตอ้งจดัใหมี้การเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบไุวใ้น
โครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย
เพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบไุวอ้ย่างชดัเจน
ในโครงการแลว้ว่าบรษิัทจดัการสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดัการประสงคจ์ะขึน้
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพ่ิมขึน้ดงักล่าว  
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ามาใชก้บักรณีที่บริษัทจดัการไดร้บัมติพิเศษ 
 
15.6. หมายเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ต่างประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และ
ตามที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ การค านวณมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการ
โดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใชแ้ละการตรวจสอบ
ขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตามช่องทางดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูดงักล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูตาม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงได ้โดย
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
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ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นเงินบาท บริษทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 
โดยใชร้าคาปิด (close) ที่ประกาศบนหนา้จอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัที่ค  านวณ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ ในกรณีที่ไม่
สามารถใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดงักล่าวได ้บริษัทจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีการเผยแพร่
ขอ้มลูและสามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ หรือประกาศที่
เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการขา้งตน้ จะตอ้งมีความเห็นชอบรว่มกนัระหว่างบริษัทจดัการและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุอย่างนอ้ย ในวนัดงันี ้ 
 
(ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัไป  
 
(ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัไป และประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
(ค) ค านวณทกุสิน้วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดือน ภายในวนัท าการถดัไป และประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
(ง) ค านวณทกุสิน้วนัทีป่รากฏเหตกุารณท์ี่น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูคา่หน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ภายในวนัท า
การถดัไป และประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
(2.2) ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อย่างนอ้ยในวนัดงันี ้ 
 
(ก) ค านวณทกุสิน้วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายในวนัท าการถดัไป  
 
(ข) ค านวณทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคา ภายในวนัท าการถดัไป และ
ประกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
การประกาศมลูค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.1) และ (2.2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ เป็นตน้ 
และภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
(3) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ  
 
ทัง้นี ้กองทนุอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1) - (2.2) ขา้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ (2.1) – (2.2) 
นัน้ตรงกบัวนัหยดุท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุ หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็
ตามที่เป็นเหตใุหก้องทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ 
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ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศขอ้มลูดงักล่าวภายในวันท าการถดั
จากวนัที่ค  านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิฯ 
 
(3) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ  
 
ทัง้นี ้กองทนุอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1) - (2.2) ขา้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ (2.1) – (2.2) 
นัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุหรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่เป็น
เหตใุหก้องทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในวัน
ท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศขอ้มลูดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิฯ 
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะ
ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามทีค่  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคา
ขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
 
4. บริษัทจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 2. ขา้งตน้ เม่ือมีเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(4.1) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว  
 
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตดุงักล่าว  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุภายใน 2 วนัท าการ  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทได ้บริษทัจดัการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนที่
เหมาะสมแทน อาทิ หนงัสือพิมพร์ายวนั เป็นตน้  
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16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หากการไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมีมลูค่านอ้ยกว่า 1 สตางค ์หรือคิดเป็นอตัราไม่ถึงรอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถึงความไม่ถกูตอ้งภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้ 
(ก) มลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุี่ท  าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ในกรณีทีค่วามไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้ 
 
(2) ในกรณีที่สาเหตทุี่ท  าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป บริษัทจดัการจะ
แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งตัง้แต่วนัที่พบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถกูตอ้ง  
 
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หากการไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.50 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดัการพบว่ามลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่าหรือราคา
หน่วยลงทนุถกูตอ้ง  
 
(2) ด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนั้นมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  
 
(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการพบว่ามลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 
เพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
รายงานตามวรรคหนึ่งใหมี้สาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เวน้แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุารด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภายในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสามารถรบัทราบชื่อกองทนุรวมที่มีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีการแกไ้ข
มลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุ ภายใน 3 ท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  
 
16.4.3. นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16.4.2. แลว้ ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หากการไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมี
มลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่
มลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่าและคดิเป็นอตัราดงักล่าว  
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุตามขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหนว่ย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลัง
ตามขอ้ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้บริษัทจดัการจะส่งส าเนาเอกสารที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3. (2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ากว่าราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวม เวน้แต่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนตา่งของราคา
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยไ์ม่ถกูตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถา้บคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัท
จดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  
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การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.4.5. บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ส าเนารายงานตามขอ้ 16.4.1. (1) และขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจากกองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีที่ความ
ไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดัการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรกึษากองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้ 

ชื่อ : นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์ 

ชื่อ : นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 

ชื่อ : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ  
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รายละเอียดเพิม่เติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน  

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  

18.3. รายละเอียดเพิม่เติม : 

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี วนัทีส่ิน้สดุอายโุครงการ  
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัที่สิน้สดุอายโุครงการ  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ย
ละ 80 บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลการนบัมติ
นัน้  
 
19.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษัทจดัการตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที่ท  าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั  
(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั  
(4) การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
(5) การเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบไุวล้่าสดุในโครงการ  
 
19.3 บริษัทจดัการอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมได ้โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอ่ืนในท านองเดียวกนั 
โดยกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้  
(2) การแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
(3) การแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ รวมถึงไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนยัส าคญั  
 
19.4 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนให้ความ
เห็นชอบก็ได ้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท าใหส้ิทธิที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัราส่วนการลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ  
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(4) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทุนส ารองเลีย้งชีพดงักล่าวจะน า
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(5) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  
ทัง้นี ้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามขา้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ รวมถึงไม่ท าใหผ้ลตอบแทน และความเสี่ยงของ
กองทนุรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั  
 
19.5 ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว  
 
19.6 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือวิธีการจดัการซึ่งกระท าตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือภายใตก้รอบการพิจารณาของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทกุราย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี  
 
19.7 ในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือโดยการส่งหนงัสือขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุเห็นวา่มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา 129/3 ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 5 คน และมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้าลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุครัง้นัน้ก็ได ้แตต่อ้งรอ้งขอต่อศาลภายใน 45 วนันบัแตว่นัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 
และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใชบ้ริการบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่าเพ่ือกองทุนจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกบัการกระท าที่อาจ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ากบุคคล
ดงักล่าว (churning)  
 
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้
ของกองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงาน
รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  
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20.2. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลงึ
กบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่วว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA 
ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บาง
ประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่  าคญัในสองกรณี คอื  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศ
สหรฐัอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่
จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ที่เขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั
กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
 
เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัท
จดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และ
เพ่ือใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัท
จดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้  า
ยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทัง้ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐัอเมริกา 
เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั
ประโยชนเ์พ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
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ดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือ
ไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนนิการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หากมีการ
ด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  
 
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดัการ
และกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย 
หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตับิริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเพ่ือรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บรษิัทจดัการ (รวมถึง
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืน
ใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการ
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ
รายเดิมจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิก
กองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการกองทนุรวม และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักล่าว หากบริษทัจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจลง
นามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดย
ชอบ ใหถ้ือว่าผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
ที่อยู่ (ภาษาองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อ พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และ
หนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ไดร้บัค่าตอบแทนในการจดัการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใชจ้่ายหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
 
1.2. มอบหมายการจดัการในส่วนที่เกี่ยวกบัการลงทนุ การปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนญุาตให้
บริษัทจดัการมอบหมายใหบ้คุคลอ่ืนกระท าการแทนได ้ 
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตัิหนา้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ทีป่รกึษาการลงทนุ ที่
ปรกึษากองทนุ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้หบ้ริการดา้นขอ้มลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร  
 
1.4. รบัช าระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนการช าระหนีด้ว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
 
1.5. ช าระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสั่งซือ้-ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก าหนดการช าระคืนค่าขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตามที่ระบไุวใ้นโครงการ  
 
1.7. กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตามมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผูจ้ดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ามติดงักล่าว ไม่
เป็นไปตาม ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใตข้อบเขต หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  
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2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบรษิทัจดัการ  
 
บริษัทจดัการมีหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
2.1. การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด าเนินการขอเพ่ิมจ านวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงการของกองทนุรวม ต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียน/การเพ่ิมเงินทนุโครงการและการแกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวน
และมลูคา่หน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัขอ้ "วิธีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดัการ"  
 
2.1.5. ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัใหมี้การช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ"  
 
2.2. การบริหารกองทนุ  
 
2.2.1. จดัการลงทนุโดยใชค้วามสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างเต็มที่ โดยค านึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซ่ือสตัยส์จุริตและความรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  าไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่างหากจากทรพัยส์ินของบริษัทจดัการ และน าทรพัยส์ินของกองทนุไปฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
2.2.4. จดัใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการน าทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาค่าหลกัทรพัย ์ 
 
2.2.6. จดัใหมี้การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนด
ไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท าการอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมาย เพื่อประโยชนข์องกองทนุ
รวม  
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2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลา
และวิธีการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถา้มี)  
 
2.2.10. ขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในการด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
 
2.2.11. จดัใหมี้การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอย่างสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัความเป็นไปของ
กองทนุนัน้ในแต่ละช่วงเวลา  
 
2.3. การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยขอ้มลู  
 
2.3.1. จดัท างบการเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด  
 
2.3.2. จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรายงานทกุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด  
 
ส าหรบักองทนุรวมที่มุ่งเนน้การลงทนุเพียงครัง้เดียวซึ่งมีอายกุองทนุไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม จะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้ง
จดัท าและจดัส่งรายงานดงักล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 
 
2.3.3. จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้  
 
2.3.4. จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้  
 
2.3.5. ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจากการลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมาเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนมี
มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดพรอ้มสาเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ี่บริษทัจดัการเพื่อใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. กรณีกองทนุรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม จดัท าหนงัสอืชีช้วนใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี 
 
2.3.8. ประกาศขอ้มลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ  
 
2.4. การขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัใหมี้เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้จดัใหมี้การแจกจ่ายขอ้มลูที่
เป็นสาระส าคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่างเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรายละเอียดของโครงการไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุ
ตรวจดหูรือรอ้งขอได ้ 
 
2.4.2. ด าเนินการในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.4.3. ขาย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบใุนโครงการ  
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2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นนายทะเบยีน จะเก็บรกัษาทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ณ ที่ท  าการของนายทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือ
หน่วยลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด าเนินการเกี่ยวกบัการช าระคา่รบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือ
ทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
2.4.7. ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัการจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเขา้กองทนุ 
รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
2.5. การแต่งตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  าระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2.5.2. แจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุทราบถึงขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดัการ (ถา้มี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงการและขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ บริษทัจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ
นัน้โดยไม่ชกัชา้  
 
2.5.3. แจง้หรือขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัการแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
จดัการกองทนุรวม  
 
2.6. การด าเนินการอ่ืนๆ  
 
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงการและขอ้ก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือ
แยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสั่งนัน้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทนุไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัจดัการกองทนุรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2724-3377  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
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1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 15.2.2 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงการจดัการ และในสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นีโ้ดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3) แต่งตัง้ผูท้  าหนา้ที่เก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
 
2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูล รบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่างๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจากการจดัตัง้และด าเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้
หน่วยลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จากหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ากการจ าหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน าเขา้ไวใ้นบญัชีเงิน
ฝาก และหรือบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(2) จดัใหมี้การรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์า่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช าระหรือช าระราคาคา่
หลกัทรพัยด์งักล่าว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามค าสั่งของบริษัทจดัการ  
 
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของกองทนุเพ่ือเป็นค่าใชจ้่ายของกองทนุตามค าสั่งของบริษัทจดัการโดยบรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนท์ราบล่วงหนา้ตามสมควร  
 
(4) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขา้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์การรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ การจองซือ้
หลกัทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงมลูคา่หลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อการถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชน์
ไดร้บัข่าวเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากตลาดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์ 
 
(5) แจง้และรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก าลงัอยู่ในระหว่างท าการปิดโอนในชื่อของ
กองทนุเพ่ือประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6) จดัท ารายงานและบญัชีดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บรษิัทจดัการ  
ก) รายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงผลในการด าเนินการตามค าสั่งของบริษัทจดัการเกี่ยวกบัการรบัและจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การรบัเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
ข) จดัท าบญัชแีละรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝากไว ้ 
ค) จดัท าบญัชแีสดงการรบัจ่ายทรพัยส์ินของกองทนุ  
ง) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัเงินสด และรายละเอียดการค านวณมลูคา่ทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รบัรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคารบัซือ้คืน ราคาขายหน่วยลงทนุ และการค านวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จากการออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุที่บริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่าถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วามเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในการก าหนดวธีิค านวณมลูค่าทรพัยส์นิของกองทนุ ตามราคาที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีการค านวณมลูคา่
ทรพัยส์ินตามปกติท าใหม้ลูคา่ทรพัยส์นิไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะค านวณมลูค่า หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์นิอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(9) ใหค้วามเห็นชอบแก่บริษทัจดัการในการเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขาย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามค าสั่งซือ้ หรือ
ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน แลว้แต่กรณีตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ และด าเนินการแจง้การเลื่อน
ก าหนดช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุและจดัท ารายงานแสดงเหตผุลในเรือ่งก าหนดช าระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุต่อส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทจดัการ  
 
(10) ใหค้วามเห็นเกี่ยวกบัการจดัการกองทนุของบริษัทจดัการเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเป็นผูจ้ดัหาในการจดัท ารายงานทกุรอบปี
บญัชีและทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดัการ ภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภายใน 30 วนันบั
แต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว แลว้แต่กรณี  
 
(11) ดแูลใหบ้ริษทัจดัการปฏบิตัิการใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการ ภายใตม้าตรา 125 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบญัญัติดงักล่าวโดยเครง่ครดั หากบริษัท
จดัการมิไดป้ฏิบตัติามใหแ้จง้บริษทัจดัการโดยทนัที ในกรณีที่บรษิัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุ
หรือไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ารายงานเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่าวโดยละเอียด และส่งใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 5 วนันบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว  
 
(12) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจากทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจดัการ เม่ือเลิกโครงการจดัการแลว้ หนา้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  าระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การช าระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิหนา้ที่ต่างๆ ดงันี ้ 
ก) รบัฝากทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชีปฏิบตัิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  าระบญัชี
กระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตราดงักลา่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้  
 
(15) ใหค้วามเห็นชอบเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการด าเนินการเพื่อผลประโยชนข์อง
โครงการจดัการ  
 
(16) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 
2535  

ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ ในการดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอาจใชส้ิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี
กบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลฟิกซอ์ินคมั 1Y1                                                                23/07/2021  Page 44 

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นการด าเนินการใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมิไดแ้สดง
การคดัคา้น 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจ
ด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าไดต้่อเม่ือ
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนัหรือนอ้ยกว่า 90 วนัในกรณีที่เป็นความยินยอมรว่มกนั โดยท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้ก
ฝ่ายหนึ่งทราบ  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได ้โดยบอกกล่าวลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการหรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัประกาศค าสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมี
ผลเป็นการเพ่ิมภาระหนา้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหน้าทีด่งักล่าว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุ เรียกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรือ
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้ให้
บริษัทจดัการแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หากผูด้แูลผลประโยชนมิ์ได้
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแต่วนัครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์น
แทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่าเพราะเหตใุด ใหก้ระท าไดต้่อเม่ือบริษัท
จดัการไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  
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ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็น
กรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด  ้
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็น
กรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2724-3377 
   
และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ กลต.อนุญาต และ/หรือ ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธช์ยั  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  

ชื่อ : นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ  
ที่อยู่ : บรษิัท พีวี ออดิท จ ากดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020  
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สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าวในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและขอ้ตกลงในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีระหวา่งบริษัทจดัการและผูส้อบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 12  แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777   Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายชื่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
(ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม)  
 
หมายเหตุ:  
 
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีของการ
แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพ่ือท า
หนา้ที่เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนา้ที่อยู่
ก่อนแลว้  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้มี) ตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ  
 
(2) บอกเลิกการเป็นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย  
 
(2) รบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ าตวั (ถา้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค าขอใชบ้ริการกองทนุกบับรษิัทจดัการ  
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(4) คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  
 
(5) ยืนยนัการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท าการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนา้ทีด่งักล่าวขา้งตน้ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรกึษาการลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรกึษากองทนุ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรกึษากองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
 
ชื่อ :  
ที่อยู่ : 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
หมายเหต ุ(ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ) :  
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีจ้ะไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวา่งอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุพรอ้มกบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิตามจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุราย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) หรือ
กองทนุเปิดตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถ
ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

ไม่มี 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่าย
ใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้ 

วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส านกังานผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสาร
หลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึงท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้  
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะส่ง
มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบัภาษีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส าคญัหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน าส่งใบส าคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือ
ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บส าคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องการขอใหอ้อก
ใบส าคญัหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 
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13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะ
ไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดัการท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท า
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ”  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลา่ว  
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ระบุ
ไวใ้นหวัขอ้ “การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงการ
จดัการและ เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) การจดัการกองทนุอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็นการ
ควบคมุใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัติามรายละเอียดโครงการจดัการที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอย่างเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ าเป็นตอ้งติดตามดว้ยตนเองตลอดเวลา  
 
(3) การรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในการจดัการ และดแูล
ทรพัยส์ินทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เวน้แต่บรษิัทจดัการผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตามมติ
เสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จดัการ  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  

14.2.1. โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะ
ถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
 
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุ และ/
หรือ จ านวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก และบรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดัการ หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน าส่งภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุไดร้บัค าขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ าระเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อในสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วย
ลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัท
จดัการไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บัการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ 
และใหถ้ือวา่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ออกใหใ้นนามบริษัทจดัการแกผู่้
สั่งซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของกองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
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ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนา้ที่ที่จะตอ้งน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาใหบ้ริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุบนัทึก
รายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการใหเ้ป็น
ปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัทีค่  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยู่
ในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุจะถือว่าถกูตอ้งเม่ือรายการดงักล่าวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัท
จดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการในกรณีที่ผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้หรือตราสารที่ลงทนุประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 1 การด าเนินการเม่ือมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะ ไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้หรือ
เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่
สมเหตสุมผล  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้
บันทกึมูลค่าตราสารหนีห้รือสิทธิ

เรียกร้องเป็น 0 

กรณีทีมี่พฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิ
เรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือเม่ือปรากฏ
ข้อเทจ็จริงทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาแล้วเหน็ว่าตราสารที่

ลงทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของกองทุนน้ันประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่

สมเหตุสมผล (2) 

1. การก าหนดใหเ้ป็น 
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจาก
ทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ากการรบั
ช าระหนี ้

1.1 ก าหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรายที่มี
ชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่บริษัท
จดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหนีห้รือ
สิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัท
จดัการด าเนินการตาม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อาจก าหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรายทีมี่ชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่มี
พฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สามารถช าระหนีไ้ดก้็ได ้หรือเม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดัการ
พิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารทีล่งทนุนัน้ประสบปัญหาขาดสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล 

2. การแจง้ต่อส านกังาน ขอ้มลู: ประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ารอง (ถา้มี) และวนัทีบ่ริษัท
จดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดัการทราบถึงพฤติการณว์่าผูอ้อก
ตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลา: ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่บริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 
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3. การจดัใหมี้ขอ้มลู จดัใหมี้ขอ้มลูตาม 2. ไวท้ี่ส  านกังาน
ใหญ่ ส านกังานสาขาของบริษัท
จดัการและสถานทีต่ิดต่อทกุแห่งของ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนที่ใช้
ในการซือ้ขายหน่วยของกองทนุ 
ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัท
จดัการแจง้ส านกังานเป็นระยะเวลา
อย่างนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารนัน้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจารณาแลว้มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าตราสาร
ที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส าคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล และการ
จ าหน่ายจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์

 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดมี้การก าหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้าม 1. บริษัทจดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุไดเ้ม่ือด าเนินการดงันี ้
 
(1) ระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั  
 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด าเนินการดงันี ้ 
 
(2.1) ระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทนุจะไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มลูค่าของทรพัยส์ิน ประมาณการค่าใชจ้่าย เช่น 
ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยส์ิน คา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์ิน และคา่ใชจ้่ายในการจ าหน่ายทรพัยส์ิน เป็นตน้  
 
(2.2) ระบเุหตผุลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี ้ 
 
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดว้่ามีการผดินดัช าระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเคราะหท์ีบ่ริษัทจดัการจดัท า ซึง่แสดงถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง
จะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารทีล่งทนุนัน้ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ย
ราคาที่สมเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจง้ขอ้มลูต่อส านกังานภายใน 15 วนัท าการนบั
แต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมา 

ขอ้มลูดงันี ้ 
ประเภท จ านวน และชื่อผูอ้อกตราสารหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้ง วนัที่บริษัท
จดัการไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน พรอ้มทัง้รายละเอียด
เกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่ไดร้บัโดยมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยเกี่ยวกบัทรพัยส์ินดงักล่าว มลูค่า
ทรพัยส์ิน ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2. เปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่ริษัท
จดัการไดแ้จง้ส านกังานตาม 1. เป็นระยะเวลามากกว่า
หรือเท่ากบั 30 วนั 

2.1 จดัใหมี้รายละเอียดตาม 1. ไวท้ี่ส  านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัท
จดัการตลอดจนสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ 
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2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจากการด าเนินการตาม 2.1 แลว้ ใหบ้รษิัทจดัการระบไุว้
ในการประกาศ NAV และมลูคา่หน่วยในครัง้ถดัจากวนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินนัน้มาว่า
กองทนุไดร้บัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนซึ่งผูล้งทนุสามารถขอดรูายละเอียดไดท้ี่
ส  านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัทจดัการ โดยใหร้ะบไุวใ้นการประกาศ
ดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก าหนดราคาทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัมาจากการ
รบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืน 

เพ่ือใชใ้นการค านวณ NAV ของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีส่มาคมก าหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

4. ค านวณ NAV ของกองทนุที่มีการรบัช าระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดัการตอ้งไม่น า
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน และเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจดัการตอ้งน าทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มารวมค านวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด าเนินการกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดัการจ าหน่าย
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดย
ค านึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีต้กลงรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่าว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีส่มาคม
ก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บริษัทจดัการด าเนินการกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการ
รบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สามารถลงทนุไดบ้ริษทัจดัการอาจมีไวซ้ึง่
ทรพัยส์ินดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สามารถลงทนุไดบ้ริษัทจดัการ ตอ้ง
จ าหน่ายทรพัยส์ินดงักลา่วในโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์อง
ผูถ้ือหน่วยเป็นส าคญั  

5.3 ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักลา่ว บริษทัจดัการ
อาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินดงักล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากทรพัยส์ินของ
กองทนุ เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษทัจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหนีห้รือสทิธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้าก
การบริหารทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วยภายใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบั
ช าระหนี ้

6.1 ใหบ้ริษัทจดัการเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ 

6.2 ใหแ้จง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานภายใน 15 วนัท าการ
นบัแต่วนัที่บริษทัจดัการไดเ้ฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ากการ
รบัช าระหนีไ้ม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยบริษัทจดัการ
อาจน าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้งักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้

หากไดมี้การจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนจนครบถว้น
แลว้ และปรากฏว่าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีน้ัน้ไม่คุม้กบั
ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่
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ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้งักล่าวมารวมค านวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะด าเนินการดงักล่าวไดต้่อเม่ือไดร้ะบรุายละเอียดไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้  

6.4 ส าหรบักองทนุเปิดที่บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 
0 หากต่อมาปรากฏว่าบรษิัทจดัการไดร้บัช าระหนีต้ามตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
ดงักล่าวเป็นเงิน ใหบ้รษิัทจดัการปฏิบตัิตาม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้การใหส้ิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุที่ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้
ลงทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้
ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษทัจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการ
ไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ใหถ้ือว่ามตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งสง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม
ดงัต่อไปนีด้ว้ย 
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(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียง
ขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวน
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อผูกพัน :  

การแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้ือว่าขอ้ผกูพนั
ส่วนที่แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบริษัท 
(ถา้มี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการตกลงใหมี้การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวม
นี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความ
เสียหายแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่ การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
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22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ :  

22.1.1 หากปรากฏว่ากองทนุมีจ านวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
 
22.1.2 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หากปรากฏวา่  
(1) มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดัการมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผูล้งทนุทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ  
(3) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎขอ้เท็จจริงว่ามีผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใดที่มิใช่ผูล้งทนุ
ประเภทสถาบนัตามที่ระบไุวใ้นโครงการ 
 
22.1.3. เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดัการ กระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ทีข่องตน  
 
22.1.4. เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ใหเ้ลิกโครงการจดัการกองทนุรวม  
 
22.1.5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็นกรณีที่  
(1) ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นวา่สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ตลาดมีความผนัผวนอย่างรุนแรง เป็นตน้  
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัวงเงินรบัอนญุาตใหน้ าเงินไปลงทนุในต่างประเทศ ท าใหก้องทนุไม่สามารถน าเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศตามวตัถปุระสงคโ์ครงการ  
(3) กรณีที่ไม่สามารถลงทนุในกองทนุหลกัไดห้รือไม่สามารถสรรหา และ/หรอืลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใด ๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคห์รือนโยบายการลงทนุใกลเ้คียงกนักบัของโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม  
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพื่อส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้
อย่างเหมาะสม  
(5) กรณีมีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
22.1.6 การเลิกโครงการจดัการกองทนุเม่ือครบอายโุครงการ 
(1) วนัเลิกโครงการไดแ้ก่ วนัถดัจากวนัครบอายโุครงการ  
(2) บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระบญัชีกองทนุตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

22.2.1 เม่ือปรากฎเหตใุหเ้ลิกกองทนุตามขอ้ 22.1.1 - 22.1.5 บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ  
 
(2) แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ โดยวิธีการดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(3) จ าหน่ายทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่าว ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุเพ่ือรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระท า
ไดเ้พ่ือช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(4) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.1 (3) ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดเหตุ
ใหเ้ลิกกองทนุ และเม่ือไดด้  าเนินการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือวา่เป็นการเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
22.2.2 เม่ือปรากฎเหตใุหเ้ลิกกองทนุเพราะเหตคุรบก าหนดอายุโครงการตามขอ้ 22.1.6 บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลกิกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ โดยวิธีการดงันี ้ 
(ก) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ข) แจง้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใดๆ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ 
เช่น ประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ และ  
 
(3) จ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญาใชเ้งินที่มี
ก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  
 
(4) กรณีที่มีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือการเลิกโครงการจดัการกองทนุเม่ือครบอายโุครงการ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพ่ือด าเนินการรวบรวม
ทรพัยส์ิน จดัท าบญัชี จ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช าระหนีส้ิน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ท าการอย่างอ่ืนตามที่จ  าเป็นเพ่ือ
ช าระบญัชีกองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ย
คืนเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
 
เม่ือไดช้ าระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช้  าระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคา้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดใหท้ี่ท  าการของบริษัทจดัการเป็นสถานที่ช  าระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มารบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่าง
อ่ืน บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนา เพ่ือบริษัทจดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ ส านกังานวางทรพัย ์และ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม 
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หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


