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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที�ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียง 
กองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึ�งเป็นกองทนุรวมนํ +ามนัดิบ สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) และรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.   เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ซึ�งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที�จดทะเบียนซื +อขายในตลาดหลกัทรัพย์
สหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเภทกองทุนรวมเพื�อผู้ลงทุนทั�วไป (retail fund) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุ โดยกองทุน Invesco DB Oil Fund มีนโยบายลงทุนในสญัญาซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
เพื�อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ�งเป็นดชันีที�มุ่งสะท้อนการเปลี�ยนแปลง
ของมูลค่านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC. ส่วนที�เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี +ที�
มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี +ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน 
แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทนุ รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทนุ หรือ
อาจจะลงทนุในเงินฝากระยะสั +นในสถาบนัการเงินหรือตราสารที�เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรอการลงทนุ หรือเพื�อชําระค่าใช้จ่ายของ
กองทุน รวมทั +งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด ทั +งนี + กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งสญัญาซื +อขายล่วงหน้าที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยง
ตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื +อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ�งตราสารหนี +ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) 
เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี +นั +นได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที�กองทนุลงทนุเท่านั +น 

2.  ในกรณีที�กองทุนไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทุน Invesco DB Oil Fund อนัเนื�องจากการประกาศหยดุรับคําสั�งซื +อขายหน่วยลงทนุของกองทุน Invesco DB Oil 
Fund ซึ�งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที�กองทุน Invesco DB Oil Fund ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การตื�นตระหนกขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน (panic 
sell) หรือการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที�กองทุนลงทุน ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน เป็นต้น บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที�จะนําเงินไปลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศอื�นที�มีนโยบายใกล้เคียง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในการพิจารณาลงทนุในกองทุน
รวมต่างประเทศนั +น บริษัทจัดการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทั +งนี + บริษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั +งแต่วนัที�กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนั +น 

3.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทนุในกองทุน Invesco DB Oil Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น ผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาด
ไว้ หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูล
ของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะนําเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศ
อื�นที�มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนย้ายกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดําเนินการในครั +งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ�งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ 

4.  ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทุนตามที�ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะนําเงินลงทนุบางส่วนหรือทั +งหมดกลบัเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที�จะเลิกกองทนุโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทนุหรือ ปฏิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี +  

(1)  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวนอย่างรุนแรง เกิดภัย
พิบตัิหรือเหตกุารณ์ไม่ปกติ เป็นต้น  

(2)  กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงในเรื�องของกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัวงเงินที�ได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ  

(3)  กรณีที�ไม่สามารถสรรหาและ/หรือลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ที�มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของ
โครงการ  

(4)  กรณีที�กองทุนรวมมีจํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั +งกองทุน เพื�อนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

(5)  กรณีมีเหตใุห้เชื�อได้ว่าเพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  

 

 



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

5.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี + บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

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

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทนุหลกั 

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี +  

(1)  แจ้งเหตุที�กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง 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) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทนุเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย 

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

ทั +งนี + บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที�มีการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่นําเรื�องการลงทนุหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินในต่างประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

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

7.  ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี +รวมด้วย ทั +งนี + โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(7.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(7.2)   ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเพื�อรอการลงทุน ทั +งนี + ต้องไม่
เกินกว่า 10 วนัทําการ 

รายละเอียดสรุปสาระสําคัญกองทุน Invesco DB Oil Fund 

ชื$อ : Invesco DB Oil Fund 

ประเภท : กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน : กองทนุมีนโยบายลงทนุในสญัญาซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื�อให้
ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess 
Return ซึ�งเป็นดชันีที�มุ่งสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของมลูค่านํ +ามนัดบิ West Texas Intermediate (WTI)  
หมายเหต ุ:  
นํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นนํ +ามนัดิบที�มีคณุภาพดี มีความหนาแน่นและกํามะถนั
ตํ�า อีกทั +งยงัเป็นนํ +ามนัดิบที�มีสภาพคลอ่งในการซื +อขายในตลาดซื +อขายล่วงหน้าสงูสดุ จึงถกูนํามาใช้เป็น
มาตรฐานสําหรับสญัญาซื +อขายลว่งหน้านํ +ามนัซึ�งซื +อขายกนัในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเป็นตวัชี +วดั
หลกัของการผลตินํ +ามนัของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

อายุโครงการ :  ไม่กําหนด 

ตลาดหลักทรัพย์ที$จดทะเบียนซื >อขาย : New York Stock Exchange (NYSE Arca) 

วันที$จดทะเบียนซื >อขายในตลาด
หลักทรัพย์ : 

5 มกราคม 2550 

สกุลเงินที$ใช้ในการซื >อขาย : ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

รหัสกองทุน (Fund Ticker) : DBO 

รหัสดัชนีอ้างอิง (Index Ticker) : DBCMOCLE 
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บริษัทจัดการ (Managing Owner) : Invesco Capital Management LLC. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : Wilmington Trust Company 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : The Bank of New York 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.75% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ข้อจาํกัดที$สําคัญในการลงทุน กองทนุจะไม่ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในระดบัที�ตํ�ากวา่อนัดบัความน่าเชื�อถือที�
สามารถลงทนุได้ (non-investment grade) และจะไม่ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ไม่มีการซื +อขายในตลาด 
(unlisted) 

ข้อมูลสําคัญเกี$ยวกับดัชนี DBIQ 
Optimum Yield Crude Oil Index Excess 
Return 
  

1.  ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return เป็นดชันีที�มุ่งสะท้อนการ
เปลี�ยนแปลงของมลูค่านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)  

2.  เป็นดชันีที�มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยวนัฐานที�ใช้ในการคํานวณดชันี คือ วนัที� 2 
ธันวาคม 2531 และจะทบทวนการถ่วงนํ +าหนกัของดชันีเป็นประจําทกุปี ซึ�งปัจจบุนัผู้คํานวณดชันีจะ
ถ่วงนํ +าหนกัการลงทนุในนํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอตัราร้อยละ 100 (ข้อมลูการ
ถ่วงนํ +าหนกั ณ วนัที� 27 มกราคม 2552)  

3.  ได้รับการจดัทําและคํานวณดชันีทกุวนั โดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือ อนัได้แก่ Deutsche Bank AG 
สาขาลอนดอน  

4.  เป็นดชันีที�ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีเงินลงทนุ 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากนกัลงทนุที�ลงทนุ
ในกองทนุ Invesco DB Oil Fund (ข้อมลู ณ วนัที� 14 กรกฎาคม 2551)  

5.  มีการแสดงดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return อย่างต่อเนื�องเป็นประจํา
ทกุวนัทําการใน Bloomberg, Reuters และเวปไซต์ http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx  

ทั +งนี + หากกองทุน Invesco DB Oil Fund มีการแก้ไขหรือเปลี�ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี�ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ ทั +งนี + บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันับตั +งแต่วนัที�
บริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืน (ถ้ามี) 

 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ +นของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั +งนี + กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 

 

 

คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 

  มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

  กองทนุรวมนี +มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุ เท่าใด 
- 100,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 10,000 ล้านหน่วย) 

  กองทนุรวมนี +เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที�สามารถรับความผนัผวนในระยะสั +น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได้ เพื�อโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในนํ +ามนัดิบ 
- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
- เนื�องจากกองทุนนี +จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในนํ +ามันดิบ เงินลงทุนของท่านอาจได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี + 
(1) การเปลี�ยนแปลงของราคานํ +ามนัดิบที�ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

  กองทนุรวมนี +เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนี +มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที�สิ +นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 30 เมษายน ของทกุปี 
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2. ข้อกําหนดในการซื >อขายและโอนหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนี +มีวิธีการขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ผู้สั�งซื +อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื�อประโยชน์ใน
การติดต่อทํารายการซื +อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยผู้สั�งซื +อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชีกองทุน
อย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง 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)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบุในหนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรอง
ความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตั +งแต่ 2 คนขึ +นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนเหล่านั +น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ทั +งนี + จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั >นตํ$าของการสั$งซื >อหน่วยลงทุน 
มลูค่าขั +นตํ�าของการสั�งซื +อ 500 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื +อหน่วยลงทนุ หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเท่ากับ
มลูค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สั�งซื +อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที� .................... ซึ�งมีราคาขาย
หน่วยลงทนุเท่ากบั 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถซื +อหน่วยลงทนุได้ทุกวันทาํการซื >อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด 

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

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

ผู้สั�งซื +ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั�งซื +อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื +อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี +เฮดจ์ปันผล” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจอง
ซื +อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี +แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคาร
ทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย ธนาคาร
ออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

 กรณีสั$งซื >อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืน
หน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื +อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งซื +อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี +ได้  
บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื +อหน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื +อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณีที�เงิน
ในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซื +อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบรูณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนุน
การขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกคําสั�งซื +อหน่วยลงทนุนั +น โดยผู้สั�งซื +อสามารถใช้บริการสั�งซื +อหน่วยลงทนุใหม่ได้ตามปกติ 
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(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื >อหน่วยลงทุน 
ในกรณีที�มีการสั�งซื +อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทนุเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื +อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที�ได้มีการบนัทึกรายการซื +อขายหน่วยลงทุน
ของบริษัทจัดการ ทั +งนี + บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะจัดสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั +งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื +อหน่วยลงทุนส่วนที�ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี +ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื +อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุที�ผู้สั�งซื +อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งทางโทรศัพท์หรือการสื�อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั +งแก่ผู้สั�งซื +อหน่วยลงทุนที�ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที�สั�งซื +อหน่วยลงทนุ 

(2) วิธีการรับซื >อคืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าขั >นตํ$าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ�ากว่า 500 บาท หรือ 50 หน่วย และในกรณีที�การสั�งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตํ�ากว่า 50 หน่วย หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏ
อยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทั +งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่
ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั +น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํ�ากว่า 50 หน่วย บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที�จะรับซื +อคืนหน่วยลงทนุทั +งหมด 

(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวันทาํการซื >อขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที�บริษัทจดัการกําหนด 
(2.3)  ช่องทางการสั$งขายคืนหน่วยลงทุน 

 วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุนอื$น  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั +ง
ระบจํุานวนหน่วยลงทนุที�ต้องการขายคืน เมื�อเจ้าหน้าที�ตรวจคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งขายคืน
หน่วยลงทนุที�ได้ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งขายคืน
นั +นได้เสร็จสิ +นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั +งสิ +น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื +อคืนภายในวนัทําการถัดจากวันที�
คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื +อคืนหน่วยลงทุนของสิ +นวนัทําการซื +อขายหน่วยลงทุนนั +น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื +อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ 

 วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซื >อคืนหน่วยลงทุนอื$น 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื +อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี +ได้ โดยผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั�งขายคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยดุทําการ
ซื +อขายหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจําตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที�บริษัทจดัการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา กําหนดไว้  

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื +อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทํา
การซื +อขายนั +น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื +อคืนหน่วยลงทุนของสิ +นวันทําการซื +อขายหน่วยลงทุนนั +น ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื +อคืนและ/หรือจํานวนหน่วยลงทนุที�หกัออกจากผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทนุ และการสั�งขาย
คืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการซื +อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัทําการถัดไป ทั +งนี + บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเท่านั +น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลกัฐานที�ปรากฏอยู่ที�บริษัทจัดการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั +น  

นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที�รับซื +อคืนภายใน 2 วนัทําการภายในวนัทําการถัดจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ  

เงื$อนไขการใช้บริการ  

1)  ในการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั�งขายคืนจะต้องอ่านคําแนะนําของบริษัทจัดการและปฏิบตัิจนครบขั +นตอนการสั�งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั +งนี + ผู้สั�งขายคืนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้องภายหลงัจากที�ระบบได้ทบทวนการทํารายการของผู้สั�งขายคืนแล้ว  

2)  เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทั +งสิ +น  
3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที�พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านั +น บริษัทจัดการจะ

พิจารณาจากหลกัฐานที�ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการที�สมบรูณ์แล้วนําไปใช้อ้างอิงได้  
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4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะหยุดระบบงานเป็นการชั�วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที�เกิด
ข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื�นใดที�อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะดําเนินการแก้ไขกรณี
ดงักล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนันบัตั +งแต่วนัถดัจากวนัที�เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าวแล้วแต่กรณี  

5)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปิดการให้บริการชั�วคราวหรือถาวร ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการ
ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�
เกี�ยวข้อง  

 การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื$นๆ ที$จะมีขึ >นในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ�มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหนว่ยลงทนุอื�นใดที�จะมีขึ +นใน
อนาคต ซึ�งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื�ออํานวยความ
สะดวกต่อผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการเพิ�มเติมช่องทางดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทํา
การ และปิดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนัทําการก่อนวนัเริ�มให้บริการ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ รวมทั +งสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

(2.4) การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี + 
 โอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื�นใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากนี + ถ้าหากบริษัทจดัการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที�ได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั�งจ่ายผู้ ถือ
หน่วยลงทุนและจดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที�อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร 
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คทางไปรษณีย์  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื�อและที�
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งบริษัทจดัการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั +งนี + ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นําเช็คไปขึ +น
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ 
(PromptPay) เป็นต้น  

 รับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุอื�น  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจสั�งให้บริษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที�บริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุอื�น ซึ�งสามารถรับได้ ทั +งนี + ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้นําเช็คไปขึ +นเงิน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการตามวิธีที�นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 

ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วนัทําการนับตั +งแต่วนัถดัจากวนัที�คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที�มีลักษณะในทํานอง
เดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที�เกี�ยวข้องในต่างประเทศ ซึ�งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา 
ทั +งนี + ระยะเวลาชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ ในกรณีที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไข
เพิ�มเติมในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการและถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(3)  วิธีการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” 
ซึ�งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของ
กองทนุต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าขั >นตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

กรณีกองทุนนี +เป็นกองทุนต้นทาง: ท่านสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสบัเปลี�ยนไม่ตํ�ากว่า 50 หน่วย หรือ 
เป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า 500 บาท ในกรณีที�การสั�งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีตํ�ากว่ามูลค่าขั +นตํ�าที�
กําหนด หรือในกรณีที�จํานวนหน่วยลงทนุที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการสบัเปลี�ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุทั +งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนั +น และในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีตํ�ากว่ามลูค่าขั +นตํ�าที�กําหนด บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที�จะรับสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทุนทั +งหมด เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที�บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั +งนี + บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขั +นตํ�า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั +นตํ�าของการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ +นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ 
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กรณีกองทุนนี +เป็นกองทุนปลายทาง: ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการยกเว้นข้อจํากัดจํานวนเงินขั +นตํ�าในการซื +อหน่วยลงทุนตามที�ระบุในหัวข้อ  
“การสั�งซื +อหน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนเข้ากองทุน 

 การสับเปลี$ยนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ที�บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทั +งระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยน เมื�อ
เจ้าหน้าที�ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ลงนามรับรองความ
ถกูต้องแล้วแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุนอื$น 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมัครการใช้บริการซื +อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี +ได้  
ในกรณีที�กองทนุนี +เป็นกองทุนต้นทาง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชั�วโมง ทกุวนัทําการและวนัหยดุทําการ
ซื +อขายหน่วยลงทุน ทั +งนี + บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที�กําหนดของวนัทําการสบัเปลี�ยนใด เป็น
การสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลี�ยนนั +น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคาสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน ซึ�งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ 
ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุไม่ได้ หากรายการสั�งสบัเปลี�ยนนั +นได้เสร็จสิ +นสมบรูณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั +งสิ +น ทั +งนี + บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื�อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ +นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายใต้หลกัฐานที�ปรากฎอยู่ที�บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอ้างอิงเท่านั +น 

(3.4)  ราคาขายและรับซื >อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี +เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื +อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  

(1)  กรณีเป็นกองทนุต้นทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื +อคืนของ
วนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทุนต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง (ถ้ามี)และค่าใช้จ่าย
อื�นๆ (ถ้ามี) 

(2)  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที�กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี) 

(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุ โดยขึ +นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งแรก เป็นการชั�วคราวและ/หรือ

ถาวรในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื�อเสียง 
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ และ/หรือเหตอืุ�นใดตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั +งนี + บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

  กรณีใดที�บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุหรือไม่รับซื +อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัคําสั�งซื +อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี + 
1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื +อ และ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั +งแรก เป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ได้

ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั +งนี + บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื +อและ/หรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดย
จะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง และแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั�งซื +อหน่วยลงทนุของผู้สั�งซื +อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี +โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
(2.1)  คําสั�งซื +อที�จะมีผลให้ผู้สั�งซื +อหน่วยลงทนุรายนั +นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
(2.2)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สงูสุดของกองทุนและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที�ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั�งซื +อหน่วย

ลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได้  
(2.3)  บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

กับหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ +นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึง
ขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื +อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุนที�เป็นบุคคลดงัที�
กล่าวมาข้างต้น 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

3.  ในกรณีที�บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธ
การสั�งซื +อหน่วยลงทนุ ตั +งแต่วนัทําการซื +อขายถดัจากวนัที�จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที�จะทํา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั +งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

  กองทนุรวมนี +มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื +อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการหยดุ
รับคําสั�งซื +อหรือขายคืนหนว่ยลงทนุ ไว้อย่างไร 
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจัดการจะเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที�กําหนดไว้
ในโครงการ ซึ�งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี +  
(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื�อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีที�เข้าเหตดุงัต่อไปนี + โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที�ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซื +อคืนหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคา

รับซื +อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้องตั +งแต่หนึ�งสตางค์ขึ +นไปและคิดเป็นอัตราตั +งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื +อคืนหน่วยลงทุนที�ถูกต้อง และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื�อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี +  
(1)  เลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทุนนั +น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที�มีคําสั�งขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื�อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย

ลงทนุรายอื�นและผู้ลงทนุทั�วไปให้ทราบเรื�องดงักล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั +งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตผุลของการเลื�อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์

ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั +งนี + บริษัทจัดการจะ
มอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4)  ในระหว่างการเลื�อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั�งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะรับซื +อคืนหน่วยลงทุน
นั +น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัที�ส่งคําสั�งขายคืนก่อนหลงั 

การหยุดรับคําสั$งซื >อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 

การหยดุรับคาํสั�งซื +อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับคาํสั�งซื +อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

  กองทนุรวมนี +กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 
- กองทนุนี +เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วย
ลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั +น บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หาก
การโอนนั +นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บนัทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนัขอโอน
หน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
- ท่านสามารถตดิตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนี +มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนี +จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั +น โดยให้เป็นไปตามความประสงคข์องผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี +อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   
- กองทนุนี +มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั +งหมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

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

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

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจดัการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูลําเนา เพื�อบริษัท
จดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  
  ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ ซึ�งอย่างน้อยต้องมีรายชื�อกรรมการและผู้บริหาร จํานวนกองทนุรวมทั +งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า

ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี +  

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

  - จํานวนกองทนุรวมทั +งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 142 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 417,434 ล้านบาท 

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

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

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 

นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 
 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บล. ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

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 +และกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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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�ยงด้านการ
ลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

 

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

- รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 02-949-1000 
5 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 

10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี + จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรัพย์ พาย จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
22 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
23 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
24 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
25 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
26 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
27 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
28 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
29 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
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รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื >อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

30 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
31 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
32 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื +อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
33 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
34 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
36 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื +อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
37 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื +อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
38 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื +อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
39 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
40 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
41 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
42 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
43 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
44 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื +อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
45 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั�น จํากดั 02-095-8999 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 

 

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที$อยู่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

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

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

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์  0-2128-2316 
ทั +งนี + นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั +งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี > 

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี +ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื +นฐานของผู้ ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี >ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเสี�ยงจากตราสารหนี +/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนดัชําระหนี + โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี +/เงินฝากนั +น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี +ย
ให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี +/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี +หรือผู้ออกตราสารหนี +ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ +นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี +ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิดนดัชําระ
หนี +ทั +งเงินต้นและดอกเบี +ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี +ตํ�า 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ +นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามการเปลี�ยนแปลงของราคา
ทองคําในตลาดโลก ซึ�งจะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ +นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทุนที�เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั +งนี + การที�กองทุนนําเงินลงทุนไป
ลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุในสญัญาซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัดิบ ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคล่องของกองทนุหลกั 
ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
การที�กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี +ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี +ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที�มีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี�ยงจากการรับชําระคืน 
จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทุนลงทุนได้  อย่างไรก็ตาม กองทนุ Invesco DB Oil Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟที�จดทะเบียนซื +อ
ขายในตลาดหลกัทรัพย์สหรัฐอเมริกา จึงซื +อขายได้ง่ายทกุวนัทําการและมีสภาพคล่องสงู กองทนุจึงมีความเสี�ยงในด้านสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ตํ�า 

5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 
เนื�องจากกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์นําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผัน
ผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั +งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ +นจากวนัที�กองทุนเข้าลงทุนเมื�อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที�เข้าลงทุนนั +น 
(เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 29.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทาง
ตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ เป็น 31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเมื�อ
คํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ +น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซื +อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ +นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ�งจะ
ลงทุนในสญัญาซื +อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกลุเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ +นได้จากการลงทุนใน
ต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยสําคญั และ
อาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที�เพิ�มขึ +น ทั +งนี + การป้องกันความเสี�ยงจากความผัน
ผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงได้ทั +งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที�มากขึ +น 
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6. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื >อขายล่วงหน้า (Leverage Risk): 
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื +อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั +งนี + บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื�องมือ
ป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว กรณีที�มีการใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง อาจป้องกนัความเสี�ยงไม่ได้ทั +งหมด 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวให้เหมาะสม เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื >อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื +อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที�กระทํานอกศูนย์สัญญาซื +อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที�มีอันดับความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สญัญาซื +อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): 
เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัดทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทนุ  ทั +งนี + ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที�ลงทนุ  สภาพคล่อง  
สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั +นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (country rating) ที�ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยงดงักล่าว
อย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 
กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงช้อจํากดัของการ
เคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพื +นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทนุลงทนุ
อย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั +นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี +ได้ 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ 
 

ส่วนที$ 1 : 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 ในประเทศตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 2.1 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชี ไม่ตํ�ากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ�งดงันี + 
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั +งนี + เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้ มี
ภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale) 

6. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี + 
6.1  เป็นตราสารหนี + ที�ผู้ออกจดัตั +งขึ +นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
6.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี + 

6.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี + < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และ

ไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง
เป็นบคุคลดงันี + 
6.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
6.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
6.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

6.3  เสนอขายในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี + > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ +น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

7. ทรัพย์สินดงันี + 
7.1  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี +  

7.1.1  เป็นตราสารหนี + ที�ผู้ออกจดัตั +งขึ +นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั +น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั +งขึ +นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี + 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี + แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ +าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื +อขายหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 
7.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing 
7.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี + < 397 วนั นบัแต่วนัที�

ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวต้องบคุคลดงันี + 
7.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั

บคุคลตามข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี + > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้อง

ขึ +นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2 ธุรกรรมดงันี + ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1 reverse repo 
7.2.2 OTC derivatives 

7.3  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) 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี + ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที$ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

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

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี + ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที$ 3 : 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�กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

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

2. ทรัพย์สินดงันี + 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้

มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี + แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี +ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี + 

2.3.1  มีลกัษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.1 ส่วนที� 2 ข้อ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ�งได้แก่ 
6.1  ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สิน

หรือคู่สญัญา (single entity limit) 
6.2  ตราสารหนี +ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที�ตํ�ากวา่ที�

สามารถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี + 
 

 
การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั product limit 

 

ส่วนที$ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี + ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี +ภาครัฐไทย 
หรือตราสารหนี +ภาครัฐต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี +สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนั +น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
ทั +งนี + ในกรณีที�ผู้ออกตราสารมีหนี +สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนํา
มลูค่าหนี +สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี +สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี +สินทางการเงินนั +นจะต้องเป็นข้อมลูที�มีการ
เผยแพร่เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี +สินทางการเงินตามที�
เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กําหนดการจดัทาํงบการเงินในครั +งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 
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ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี +ของผู้ออกรายนั +นเป็นราย
ครั +ง เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณา
เป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี +โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
บริษัทจดัการจะลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษทัจดัการรายเดยีวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครั +ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็น
รายโครงการ 
(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  
- อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วน
ดงันี + โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั +งขึ +นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

ทั +งนี + การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 
ที�แก้ไขเพิ�มเติม 
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ข้อมูลเพิ$มเติม:   
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื >อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 พ.ค. 62 -   
30 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 -   
30 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 -   
30 เม.ย. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั >งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 2.8355 1.2854 1.2778 1.2767 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 1.0700 1.0700 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1605 0.0375 0.0368 (2) 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.5350 0.1605 0.1605 0.1605 

 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.5350 - - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0174 0.0105 0.0141 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี       

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 1.6050 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั >งหมด ไม่เกิน 2.8355 1.2854 1.2778 1.2767 

ค่าใช้จ่ายในการซื >อขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง - - - 
 

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

  

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 พ.ค. 62 -   
30 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 63 -   
30 เม.ย. 64 

1 พ.ค. 64 -   
30 เม.ย. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ ของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ 

ของ 1,000 หน่วย 
 

หมายเหตุ:   

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื +อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดแล้ว 

(2) ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.0321 โดยมีผลตั +งแต่วนัที� 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 

 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวนัที� 30 เมษายน 2565 
PTR = 145.53% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565 
 

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

 
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  11,349,758.28 4.52 

     เงินฝากธนาคาร    

         TRIS    

             Rate A  7,143.60 0.00 

         FITCH-LONG    

             Rate BBB  1,277,664.65 0.51 

         FITCH_TH-LONG    

             Rate AAA  10,064,950.03 4.01 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  250,652,909.84 99.78 

     หน่วยลงทนุ    

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  250,652,909.84 99.78 

สัญญาซื >อขายล่วงหน้า   (8,097,069.69)  (3.22) 

     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ    

         TRIS    

             Rate A+  3,184,262.46 1.27 

             Rate A   (45,470.90)  (0.02) 

         FITCH-LONG    

             Rate AA   (11,235,861.25)  (4.47) 

อื$นๆ   (2,691,070.37)  (1.08) 

     ลกูหนี +  11,291,476.80 4.49 

     เจ้าหนี +   (13,608,621.72)  (5.42) 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   (373,925.45)  (0.15) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  251,214,528.06 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื >อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 74,267,243.00 (1.1023) 6 พ.ค. 2565 (2,769,085.66) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 14,717,052.00 (0.1494) 6 พ.ค. 2565 (375,380.08) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 39,546,734.50 0.4529 27 พ.ค. 2565 1,137,802.85 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 20,174,969.00 (0.1543) 27 พ.ค. 2565 (387,705.10) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 26,353,283.00 0.1362 8 ก.ค. 2565 342,234.20 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 10,112,449.55 0.0216 5 พ.ค. 2565 54,372.75 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 25,229,317.50 (0.3765) 27 พ.ค. 2565 (945,797.81) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 39,333,309.00 (0.5371) 27 พ.ค. 2565 (1,349,321.19) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 30,523,030.00 (0.2986) 27 พ.ค. 2565 (750,245.02) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 12,768,084.00 0.0659 27 พ.ค. 2565 165,502.39 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 100,275,651.00 (1.0092) 17 มิ.ย. 2565 (2,535,215.31) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 50,943,774.00 (0.4982) 8 ก.ค. 2565 (1,251,527.67) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 33,425,000.00 (0.2892) 5 ส.ค. 2565 (726,500.00) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 40,077,360.00 (0.3467) 26 ส.ค. 2565 (871,022.40) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 46,981,440.00 (0.4058) 16 ก.ย. 2565 (1,019,444.10) 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 14,596,659.00 0.1971 6 พ.ค. 2565 495,260.64 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 36,025,650.00 0.3233 17 มิ.ย. 2565 812,128.01 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 23,511,110.00 0.1573 5 ส.ค. 2565 395,068.10 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 40,266,600.00 0.2717 26 ส.ค. 2565 682,429.20 

    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 47,202,496.00 0.3182 16 ก.ย. 2565 799,376.51 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี >ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื�อถือสงูที�สดุ และมีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื�อถือสงูมาก และมีความเสี�ยงตํ�ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื�อถือสงู และมีความเสี�ยงตํ�า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ�ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี +สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี + โดยผู้ออกตราสารหนี +ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี +ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี >ระยะสั >น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี +มีสถานะทั +งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี +ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี +มีสถานะทั +งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี +ระยะสั +นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี +มีความสามารถในการชําระหนี +ระยะสั +นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี +ระยะสั +นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี +ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี + โดยผู้ออกตราสารหนี +ไม่สามารถชาระดอกเบี +ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั +น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

หมายเหตุ:   *    ดชันีชี +วดั (Benchmark) คือ ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ�งได้คํานวณให้อยู่ในรูปเงินสกลุบาทแล้ว 

**   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี + ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

 

กองทุนนี >เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -62.49% 

*กรณีกองทนุจดัตั +งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ +นนบัตั +งแต่จดัตั +งกองทนุ 

 
 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  30 เมษายน 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
 

 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชี +ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี +มิได้เป็นการแสดงว่าสาํนกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี +ชวน 
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั +น 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั เช่นเดียวกนักบัที�
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื�นเพื�อกองทนุรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทั +งนี +     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมนี +ลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย  

 
 

ข้อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565 
  

ผลการดาํเนินงาน 
สิ >นสุด ณ วันที$ 29 เมษายน 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ$ม 
โครงการ 

(28 พฤษภาคม 2552) 

KF-OIL 30.15% 18.59% 18.34% 57.45% 15.48% 11.09% -6.32% -4.82% 

ดชันีชี +วดั (Benchmark)* 32.95% 21.68% 21.93% 75.73% 21.17% 15.95% -3.29% -1.43% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 38.18% 43.18% 40.27% 34.44% 36.61% 32.22% 30.64% 29.75% 

ความผนัผวนของดชันีชี +วดั 41.61% 47.33% 43.39% 36.05% 38.57% 34.19% 32.42% 31.41% 
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ภาคผนวก 

สรุปข้อมูลสําคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Invesco DB Oil Fund ซึ$งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที$กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ ไปลงทุน 
 

ชื�อ Invesco DB Oil Fund 

ประเภท กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการลงทนุ กองทนุมีนโยบายลงทนุในสญัญาซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื�อให้ได้รับ
ผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ�ง
เป็นดชันีที�มุ่งสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของมลูค่านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
หมายเหต ุ: นํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นนํ +ามนัดิบที�มีคณุภาพดี มีความหนาแน่น
และกํามะถนัตํ�า อีกทั +งยงัเป็นนํ +ามนัดิบที�มีสภาพคล่องในการซื +อขายในตลาดซื +อขายล่วงหน้าสงูสดุ จึงถกู
นํามาใช้เป็นมาตรฐานสาํหรับสญัญาซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัซึ�งซื +อขายกนัในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือ
เป็นตวัชี +วดัหลกัของการผลิตนํ +ามนัของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย 

อายโุครงการ ไม่กําหนด 

ตลาดหลกัทรัพย์ที�จดทะเบียนซื +อขาย New York Stock Exchange (NYSE Arca) 

วนัที�จดทะเบียนซื +อขายในตลาดหลกัทรัพย์ 5 มกราคม 2550 

สกลุเงินที�ใช้ในการซื +อขาย ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 

รหสักองทนุ (Fund Ticker) DBO 

รหสัดชันีอ้างอิง (Index Ticker) DBCMOCLE 

บริษัทจดัการ (Managing Owner) DB Commodity Services LLC. 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ Wilmington Trust Company 

ผู้ เก็บรักษาทรัพย์สิน The Bank of New York 

ค่าธรรมเนียมการจดัการ  0.75% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

 ข้อจาํกัดที$สําคัญในการลงทุน 

กองทนุจะไม่ลงทุนในหลกัทรัพย์ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในระดบัที�ตํ�ากว่าอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และจะไม่
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที�ไม่มีการซื +อขายในตลาด (unlisted) 

 ข้อมูลสําคัญเกี$ยวกับดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return 
1. ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return เป็นดัชนีที�มุ่งสะท้อนการเปลี�ยนแปลงของมูลค่านํ +ามันดิบ West Texas Intermediate 

(WTI)  
2. เป็นดชันีที�มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยวนัฐานที�ใช้ในการคํานวณดชันี คือ วนัที� 2 ธันวาคม 2531 และจะทบทวนการถ่วงนํ +าหนักของ

ดชันีเป็นประจําทุกปี ซึ�งปัจจบุนัผู้คํานวณดชันีจะถ่วงนํ +าหนักการลงทุนในนํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอตัราร้อยละ 100 (ข้อมูลการ
ถ่วงนํ +าหนกั ณ วนัที� 27 มกราคม 2552) 

3. ได้รับการจดัทําและคํานวณดชันีทกุวนั โดยสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือ อนัได้แก่ Deutsche Bank AG สาขาลอนดอน    
4. เป็นดชันีที�ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยมีเงินลงทุน 378 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากนักลงทนุที�ลงทุนในกองทนุ Invesco DB Oil Fund (ข้อมูล ณ วนัที� 

14 กรกฎาคม 2551) 
5. มีการแสดงดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return อย่างต่อเนื�องเป็นประจําทกุวนัทําการใน Bloomberg, Reuters และเวปไซต์ 

http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx 

 ความเสี$ยงของกองทุน Invesco DB Oil Fund 
1.  เนื�องจากกองทนุได้จดทะเบียนซื +อขายในตลาดหลกัทรัพย์ New York Stock Exchange (NYSE Arca) เมื�อวนัที� 5 มกราคม 2550 ผู้ลงทนุจึงอาจมีข้อมูล

เกี�ยวกบัผลการดําเนินงานย้อนหลงัของกองทนุที�ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาตดัสินใจลงทนุ  
2. ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทนุอาจได้รับผลขาดทนุบางส่วนหรือทั +งหมดจากการลงทนุในกองทนุได้  
3. กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) เนื�องจากมีการลงทุนส่วนใหญ่ใน

สญัญาซื +อขายล่วงหน้านํ +ามนัดิบ West Texas Intermediate (WTI)   
4.  ไม่มีการรับประกนัความเสี�ยงในผลกําไรหรือขาดทนุจากการลงทนุในกองทนุ  
5. ผลการดําเนินงานของกองทนุอาจไม่ได้สะท้อนการเปลี�ยนแปลงของดชันีอ้างอิงอย่างแท้จริง ขึ +นอยู่กับค่าความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของพอร์ต 

โฟลิโอของกองทนุและของดชันี (Tracking Error) ในแต่ละขณะ 
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ผลการดาํเนินงานของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนหลัก) * 
 

 
 

 

 

*ข้อมลู ณ เดือนมีนาคม 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 
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     ข้อมูลอื$นๆ 

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

บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที�มีมูลค่าเพื�อกองทุนจากบคุคลที�เป็นผู้ ให้บริการอนัเนื�องมาจากการใช้บริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี +   

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที�รับไว้นั +นต้องเป็นทรัพย์สินที�มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี�ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที�แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั +นบ่อยครั +งเกินความจําเป็นเพื�อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว 
(churning) ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ�งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที�อาจมี
ไว้ได้ของกองทนุนั +นด้วย  

ทั +งนี + กรณีที�บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  

2.  ข้อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที�เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ�งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัที� 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที�ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี�ยวกับบญัชีของบคุคลที�อยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ�งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ�งมีถิ�นที�อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ�งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั +น นอกจากนี +ยงัปรากฏด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลใน
หลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที�มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที�คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ�งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ�งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี
หน้าที�ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที�มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที� FATCA กําหนด หน้าที�ในการตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้าเพื�อหาความสมัพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที�ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั +นจะได้รับผลกระทบที�สําคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที�กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ�งจะเริ�มต้นตั +งแต่วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-
thru) ซึ�งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื�นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ�งจะเริ�มต้นตั +งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที�เข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ�งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที�ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบักองทนุรวมที�เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั +งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั +งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื +อคืนหน่วย
ลงทุน ที�เข้าร่วมผูกพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ�งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทนุได้อีกต่อไป  

เพื�อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั +งเพื�อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพื�อปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง และเพื�อให้บริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ�งรวมทั +งผู้
ที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซื +อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี +  

(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื�อ ที�อยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที�ได้รับ เป็นต้น) ที�มีอยู่ในบญัชีทั +งหมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนั +นกบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั +ง
ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ�มเติม เพื�อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี�ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที�กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื�อข้อมลูที�เคยให้ไว้มีการเปลี�ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื�อยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที�
เกี�ยวข้อง (ในกรณีที�เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทั +งนี + เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักล่าว  
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(3)  ดําเนินการอื�นใดเพื�อให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง  

เพื�อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที�จะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั +งเพื�อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ +น
หากมีการดําเนินการที�สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน
ระยะเวลาที�บริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี +ตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามที�บริษัทจดัการแจ้งนี +แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที�ได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รับคําสั�งซื +อ/ สบัเปลี�ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ดําเนินการหกัเงิน ณ ที�จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที�ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนรายนั +นได้ เพื�อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้อง ทั +งนี + ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดําเนินการอื�นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ�มขึ +น หากมีการดําเนินการที�
สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้น  

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื�อหลีกเลี�ยงมิให้บริษัทจัดการและ
กองทุนมีการดําเนินการที�ไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถกูหกั ณ ที�จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที�กล่าวแล้วข้างต้น ซึ�งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที�เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ
เป็นบคุคลตามที�กฎหมายต่างประเทศที�เกี�ยวข้องกําหนด)เท่านั +น  

ทั +งนี + ในกรณีที�กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ�มเติมข้อกําหนดเพื�อรองรับการดําเนินการตามที�บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ ที�
เกี�ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอื�นใดที�ราชการ
กําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ส่วนท่ี 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์  
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Oil Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-OIL  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  

 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมต้น : 2,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

1) ในระหว่ำงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุเพ่ิมได้อีกไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวน
เงินทนุของโครงกำร 
 
2) หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศแล้วเกินกวำ่ร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รับกำรจดัสรรให้สำมำรถน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจตำม
กฎหมำย ตลอดจนสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงกำรได้ โดยไม่ต้องขอมติควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 
อนึ่ง กำรเพิ่มหรือลดวงเงินรับอนญุำตให้สำมำรถไปลงทนุในตำ่งประเทศตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ดงักล่ำวข้ำงต้น จะส่งผลกระทบถึงจ ำนวนเงินทนุโครงกำร 
ซึง่บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรโดยไม่ขอมติควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุ 
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2.3. มลูค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 10,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 500.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 500.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 50.00 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 50.00 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพ่ือเป็นทำงเลือกแก่ผู้ลงทนุที่ต้องกำรได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ โดยผู้ลงทนุควรมีควำมเข้ำใจและสำมำรถยอมรับ
ควำมเสี่ยงของกำรลงทนุในตำ่งประเทศได้  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ทรัพย์สินทำงเลือก  
กำรลงทนุของนโยบำยกำรลงทนุในทรัพย์สินทำงเลือก : 
- น ำ้มนัดิบ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Invesco DB Oil Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : สหรัฐอเมริกำ (UNITED STATES) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ล้ำนเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำสว่น
กำรกู้ยืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่กำรเกิน
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อตัรำส่วนดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์ มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั Invesco DB Oil Fund 
มุ่งหวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมดชันี (Passive Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุซึง่ได้ค ำนวณอยู่ในรูปสกลุเงินบำทแล้ว 

 
หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทนุ
ที่ก ำหนด โดยบริษทัจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำร
ใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันขีองตวัชีว้ดัไม่ได้จดัท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวมที่มีควำมเสี่ยงสงูหรือมีควำมซบัซ้อน 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1.  เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Invesco DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำด
หลกัทรัพย์สหรัฐอเมริกำ (New York Stock Exchange, NYSE Arca) ประเภทกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุ Invesco DB Oil Fund มีนโยบำยลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำน ำ้มนัดบิ West 
Texas Intermediate (WTI) เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่ง
เป็นดชันีที่มุ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำน ำ้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) บริหำรจดักำรโดย Invesco Capital Management 
LLC. ส่วนที่เหลืออำจจะลงทนุในตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก หรือตรำสำรแห่งหนีท้ัว่ไป หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย 
ที่มีอำยขุองตรำสำรหรือสญัญำ หรือระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ำรองเงินไว้ส ำหรับด ำเนินงำนของกองทนุ 
รอกำรลงทนุในต่ำงประเทศ หรือรักษำสภำพคล่องของกองทนุ หรืออำจจะลงทนุในเงินฝำกระยะสัน้ในสถำบนักำรเงินหรือตรำสำรที่เทียบเทำ่เงินสดใน
ต่ำงประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรอกำรลงทนุ หรือเพ่ือช ำระค่ำใช้จ่ำยของกองทนุ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผล
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โดยวิธีอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้
ขำยลว่งหน้ำที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด แต่จะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) อย่ำงไรก็
ตำม กองทนุอำจมีไว้ซึง่ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (non-investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีน้ัน้ได้รับ
กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทนุได้ (investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้ 
 
2. ในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถเข้ำลงทนุในกองทนุ Invesco DB Oil Fund อนัเนื่องจำกกำรประกำศหยดุรับค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 
Invesco DB Oil Fund ซึง่มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่กองทนุ Invesco DB Oil Fund ไม่สำมำรถควบคมุได้ เชน่ กำรตื่นตระหนกขำยคืนหนว่ย
ลงทนุของผู้ลงทนุ (panic sell) หรือกำรเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศที่กองทนุลงทนุ ตลอดจนควำมไม่มีเสถียรภำพในระบบตลำด
กำรเงิน เป็นต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศอ่ืนที่มีนโยบำยใกล้เคียง โดยถือว่ำได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ในกำรพิจำรณำลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินนัน้ 
 
3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำกำรลงทนุในกองทนุ Invesco DB Oil Fund ไม่เหมำะสมอีกต่อไป อำทิเช่น ผลตอบแทนของกองทนุดงักล่ำวไม่เป็นไป
ตำมที่คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้
กำรลงทนุในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ และในกำรโอนย้ำยกองทนุ
ดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ำยเงินทนุ ซึง่อำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไว้ซึ่งหน่วย
ลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุ 
 
4. ในภำวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูน ำไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศตำมวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุตำมที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินลงทนุบำงสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ำมำลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุโดยถือว่ำได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรำยแล้ว และไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขโครงกำรกองทนุหรือ ปฏิบตัิผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรกองทนุ หำกเกิด
เหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้ 
(1) ผู้จดักำรกองทนุพิจำรณำแล้วเห็นวำ่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวนอย่ำงรุนแรง 
เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุำรณ์ไม่ปกติ เป็นต้น  
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัวงเงินที่ได้รับอนญุำตให้น ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ  
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถสรรหำและ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำร
ลงทนุของโครงกำร  
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้กองทนุ เพ่ือน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศได้
อย่ำงเหมำะสม  
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้ว่ำเพ่ือเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
5. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำ
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
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(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้ำใจเกี่ยวกบัสถำนะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนนิกำรให้บคุลำกรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวด้วย 
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
6. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) ได้ โดยไม่ท ำให้ระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุซึง่ขึน้อยู่กบั
สถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่ำว โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 
 
7. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมด้วย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั 
(7.1)  ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(7.2)  ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุเนื่องจำกได้รับค ำสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
 
รายละเอียดสรุปสาระส าคัญกองทุน Invesco DB Oil Fund 

ช่ือ : Invesco DB Oil Fund 

ประเภท : กองทนุรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) 

วัตถุประสงค์และนโยบายการ
ลงทุน : 

กองทนุมีนโยบำยลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำน ำ้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 
เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกบัผลตอบแทนของดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil 
Index Excess Return ซึง่เป็นดชันีที่มุ่งสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำน ำ้มนัดิบ West 
Texas Intermediate (WTI) 

หมำยเหต ุ: น ำ้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นน ำ้มนัดิบที่มีคณุภำพดี มี
ควำมหนำแน่นและก ำมะถนัต ่ำ อีกทัง้ยงัเป็นน ำ้มนัดิบที่มีสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยในตลำด
ซือ้ขำยล่วงหน้ำสงูสดุ จึงถกูน ำมำใช้เป็นมำตรฐำนส ำหรับสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำน ำ้มนัซึง่ซือ้
ขำยกนัในประเทศสหรัฐอเมริกำ และถอืเป็นตวัชีว้ดัหลกัของกำรผลติน ำ้มนัของประเทศ
สหรัฐอเมริกำอีกด้วย 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

ตลาดหลักทรัพย์ท่ีจดทะเบียนซือ้
ขาย : 

New York Stock Exchange (NYSE Arca) 

วันท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลักทรัพย์ : 

5 มกรำคม 2550 

สกุลเงินท่ีใช้ในการซือ้ขาย : ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ (USD) 

รหัสกองทุน (Fund Ticker) : DBO 
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รหัสดัชนีอ้างอิง (Index Ticker) : DBCMOCLE 

บริษัทจัดการ (Managing Owner) : Invesco Capital Management LLC. 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : Wilmington Trust Company 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน : The Bank of New York 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : 0.75% ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 

ข้อจ ากัดท่ีส าคัญในการลงทุน กองทนุจะไม่ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในระดบัที่ต ่ำกวำ่อนัดบัควำม
น่ำเช่ือถือที่สำมำรถลงทนุได้ (non-investment grade) และจะไม่ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไม่มีกำร
ซือ้ขำยในตลำด (unlisted) 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับดัชนี DBIQ 
Optimum Yield Crude Oil Index 
Excess Return 

  

1. ดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return เป็นดชันีที่มุ่งสะท้อนกำร
เปลี่ยนแปลงของมลูค่ำน ำ้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) 

2. เป็นดชันีที่มีกำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณไว้อย่ำงชดัเจน โดยวนัฐำนที่ใช้ในกำรค ำนวณดชันี 
คือ วนัที่ 2 ธันวำคม 2531 และจะทบทวนกำรถ่วงน ำ้หนกัของดชันีเป็นประจ ำทกุปี ซึง่ปัจจบุนั
ผู้ค ำนวณดชันีจะถ่วงน ำ้หนกักำรลงทนุในน ำ้มนัดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอตัรำ
ร้อยละ 100 (ข้อมลูกำรถ่วงน ำ้หนกั ณ วนัที่ 27 มกรำคม 2552) 

3. ได้รับกำรจดัท ำและค ำนวณดชันีทกุวนั โดยสถำบนัที่มีควำมน่ำเชื่อถือ อนัได้แก่ Deutsche 
Bank AG สำขำลอนดอน 

4. เป็นดชันีที่ได้รับควำมนิยมแพร่หลำย โดยมีเงินลงทนุ 378 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ จำกนกั
ลงทนุที่ลงทนุในกองทนุ Invesco DB Oil Fund (ข้อมลู ณ วนัที่ 14 กรกฎำคม 2551) 

5. มีกำรแสดงดชันี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return อย่ำงต่อเนื่อง
เป็นประจ ำทกุวนัท ำกำรใน Bloomberg, Reuters และเวปไซต์ 
http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx 

 
ทัง้นี ้หำกกองทนุ Invesco DB Oil Fund มีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขหรือกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักล่ำว
ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ โดยไม่ถือเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 15 วนั
นบัตัง้แต่วนัที่บริษทัจดักำรรู้หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักล่ำว  
 
•  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ:  
 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ครบถ้วน
เป็นไปตำมประกำศ ได้แก ่
1. ตรำสำรหนีใ้นประเทศ 
1.1 พนัธบตัร  
1.2 ตัว๋เงินคลงั  
1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
1.4 ตัว๋แลกเงิน  
1.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
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ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ (securities lending) 
ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives)  
ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยน
เงิน 
 
•  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ:  
 
ส่วนท่ี 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุที่ครบถ้วน
เป็นไปตำมประกำศ ได้แก ่
1. ตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ  
1.1 พนัธบตัร  
1.2 ตัว๋เงินคลงั  
1.3 หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
1.4 ตัว๋แลกเงิน  
1.5 ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
1.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
1.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 1.1 – 1.7 ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม  
ส่วนท่ี 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกตำ่งประเทศหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศ 
ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (derivatives) ในตำ่งประเทศ  
ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคู่สญัญำได้ต้องมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยน
เงิน 
 
• อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ที่ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต เว้นแต่ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนเป็นกำร
เฉพำะดงัต่อไปนี ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัท
จดักำรจะลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย 
 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่ สัญญา (single entity limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย CIS ต่ำงประเทศ  โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่ 80% 

 
อัตราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรัพย์สินดงันี ้

1.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสทิธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออก

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ตรำสำรได้ 

1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 
เดือน 

1.3 total SIP ตำมข้อ 3 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้

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

1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3. total SIP ซึง่ได้แก่ 

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

3.2 ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อที่ตวัตรำสำรและ/หรือผู้ออกตรำ
สำรที่ต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได้ (non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ลงทนุในต่ำงประเทศทัง้หมด หมำยถึง ลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและไม่
เกินวงเงินที่ได้รับอนมุตัิให้น ำไปลงทนุในต่ำงประเทศ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

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

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

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

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

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

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- หกับญัชี 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

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

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
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7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกำร
ขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วย
ลงทนุต ่ำกวำ่ที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด 
  
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ขำยคืนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ 
ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับ
ลดมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในข้อ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืน เม่ือ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนโดยมลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่วจะต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ำมี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวได้ที่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุ สำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
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บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แกผู่้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สั่งขำยคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักล่ำวแล้วแต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดให้บริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพร้อม
ให้บริกำรได้ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรให้บริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง  
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7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณี
ที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ  
 
ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนุนจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้อง  
 
7.4.4. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้
ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
บริษัทจดักำรจะเปิดรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 20 วนัท ำกำรหลงัจำกปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในระหว่ำงเวลำเร่ิมเปิดท ำกำรถึง
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เวลำ 15.30 น. โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร
และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
อย่ำงไรก็ตำม หำกบริษัทจดักำรเห็นวำ่วนัและเวลำท ำกำรของกองทนุหลกัส่งผลกระทบต่อกำรช ำระหรือรับช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะท ำกำรปิดประกำศให้ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือเวป
ไซต์ของบริษัทจดักำร  
 
ทัง้นี ้วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึง่เป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำรและ/หรือวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และ/หรือวนัท ำกำรของตลำดหลกัทรัพย์ที่กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้
ขำย และ/หรือวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) หรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม  
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นวำ่เกิด
เหตกุำรณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรับช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลให้ไม่สำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพื่อให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ำกองทนุอยู่
ในภำวะที่ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำงสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ
ทรำบ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ซึง่อำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำร
เปิดท ำกำรแต่มีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำ
กำรถดัไป  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 
วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยจดัส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยใน
นำมผู้ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน ำเงินดงักล่ำวไปช ำระคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยู่ภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำร 
ตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
(2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมประสงค์รับช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยกำรน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร บริษทัจดักำรจะน ำเงินเข้ำ
บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ถือหน่วยลงทนุที่สั่งขำยคนืหน่วยลงทนุตกลงที่จะ
รับช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนได้ โดยจะด ำเนินกำรภำยใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ  “กำรช ำระค่ำรับซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  
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ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผู้ประกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจ
กำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติม
ในภำยหลงั โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร  

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กำรเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยหน่วยลงทนุ กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยหน่วยลงทนุ กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพือ่ควำมเหมำะสม โดยไม่ถือว่ำเป็น
กำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุและผู้สนใจทัว่ไปทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงวนัและเวลำท ำกำร
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั โดยจะประกำศแจ้งทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

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

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุ
เปิดได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไม่ได้ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำร
พบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
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ชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(3) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลู
ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องนัน้ต่ำงจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่
ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนัดงักล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) ซึง่
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลนั  
 
(2) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรได้รับควำม
เห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ถือหน่วยลงทนุสัง่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้องช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่ยงั
ค้ำงอยู่ให้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ๆ ต่อไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้
กระท ำได้ไม่เกิน 1 วนัท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศได้อย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้ 
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(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวข้องกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทนุ
ของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์และกำรจดั
จ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำย
คืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อน
วนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูต้องตัง้แต่ 1 สตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรอง
ข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้
ทรำบถึงกำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือ
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้ และ/หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชัว่ครำว
หรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษทัจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับค ำสัง่ซือ้และ/หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบโดยพลนั  
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11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
(ก) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
(ข) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้  
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น  
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหน่ำยหนว่ยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง 
  
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจ
โอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอน
หน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทุนจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนได้บนัทึกชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :  

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.8355 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิ
ทัง้หมด เว้นแต่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่ 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้น
แต่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่ ำนวณ  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิ
ทัง้หมด เว้นแต่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินร้อยละ1.6050ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เว้นแต่ ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทนุรวม และค่ำสื่อโฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทนุรวม 
ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทนุและคำ่ใช้จ่ำยในกำรเซ็นสญัญำตำ่งๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทนุรวม  
(1.1) ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ได้รับประโยชน์ ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว
ข้ำงต้นรวมกนัจะไม่เกิน 1 ล้ำนบำท  
(1.2) ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเกบ็จำกกองทนุเม่ือมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ได้รับประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือในรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวขึน้ ทัง้นี ้ค่ำใช้จ่ำยดงักลำ่วข้ำงต้นรวมกนัจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิน้รอบ
ปีบญัชีลำ่สดุของกองทนุรวม  
(2) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจดัตัง้กองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ์ และจดัส่ง รำยงำนหนงัสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั 
และหรือข่ำวสำรถึงผู้ถือหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ หรือที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือกฎหมำยก ำหนด 
ตำมที่จ่ำยจริง  
(4) ค่ำใช้จ่ำยอนัเกี่ยวเนื่องจำกกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนงัสือพิมพ์ กำรจดัประชมุผู้ถือหน่วย
ลงทนุ กำรท ำเอกสำรแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือ คำ่ใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย หรือประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ์ จดัส่ง และคำ่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุหรือเอกสำรอื่นๆ เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ และ
แบบฟอร์มต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุรวม อำทิเช่น ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ บตัรตวัอย่ำงลำยมือชื่อ ใบยืนยนั หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุ เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(6) ค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรสอบบญัชี ซึง่รวมถึงกำรตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง  
(7) ค่ำตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(8) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล เข้ำ
บญัชีให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินเรียกเก็บจำกกำรใช้บริกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล 
เพ่ือเข้ำบญัชีของผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
(9) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรติดต่อประสำนงำนกบับุคคลที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของกองทนุ เช่น ค่ำ
โทรศพัท์ทำงไกล ค่ำโทรสำรทำงไกล คำ่เดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำประกนักำรเดินทำง เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(10) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรช ำระรำคำ รับช ำระรำคำ ส่งมอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร settlement advance หรือ contractual settlement เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(11) ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนภำษีที่เกิดจำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
(ถ้ำมี) ตำมที่จ่ำยจริง  
(12) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยทกุประเภทอนัเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยของศนูย์รับฝำกต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้
บริกำรจำกตวัแทนเก็บรักษำทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยของผู้ดแูลผลประโยชน์หรือตวัแทนเก็บรักษำทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ในกำรติดต่อกบั
บคุคลภำยนอกเพ่ือให้สำมำรถลงทนุในตรำสำรที่ออกจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมลูค่ำทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม  
(13) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนของตรำสำร และ/หรือกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
(14) ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรมีบญัชีและกำรโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนำคำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่ธนำคำรเรียกเกบ็ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ ค่ำโทรสำร ค่ำสมดุเช็ค เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(15) ค่ำใช้จ่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ ค่ำประกนั
ควำมเสี่ยงอนัเนื่องจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และ/หรืออตัรำดอกเบีย้ เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(16) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำหลกัทรัพย์ล่วงหน้ำของผู้ รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศส ำหรับกรณีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) ตำมที่
จ่ำยจริง  
(17) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (Failed Trade) (ถ้ำมี) ตำมที่จ่ำยจริง  
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(18) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆ ค่ำธรรมเนียมกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรจดัหำ ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดแูล รักษำ ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึง่สินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจำกที่ได้ระบไุว้ในข้อ 15.2.2 “ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี” เป็น
ต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(19) ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(20) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพ่ือกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(21) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุรวมในกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร INFO-BANKING ค่ำสมดุเช็ค ค่ำอำกร
แสตมป์ เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง  
(22) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(23) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย
จำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
(24) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกบักำรจดักำรกองทนุรวม และคำ่ใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีประกำศก ำหนด เช่น ค่ำทีป่รึกษำกฎหมำย เป็นต้น ตำมที่จ่ำยจริง 
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะระบขุ้อควำม “บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั  ซึง่บริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส ำคญั เพ่ือให้ผู้ถือหนว่ยลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำว  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร
จะแจ้งอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร
จะแจ้งอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร
จะแจ้งอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี 

15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

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

ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและ
อ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้ว่ำเป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) :  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถอืหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไป
ในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
 
(2) ผู้ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรผ่ำนธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงิน (ถ้ำมี) อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินก ำหนด 
 
(3) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรขัน้ต้นตำมที่จ่ำยจริง 
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ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2 จะบวกด้วยภำษีมลูค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี)  
 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 และข้อ 15.2.3 จะค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ในแตล่ะวนัในกำรค ำนวณ และจะช ำระตดั
จ่ำยจำกบญัชีกองทนุรวมเป็นรำยเดือน  
 
ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2.6 (1) ถึง (24) จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทจดักำรจะพิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวน
หรือทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำกคำ่ใช้จ่ำยนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรตดัค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวจะ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร และได้ด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบอย่ำงทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงทัว่ถึง เช่น เผยแพร่ข้อมลู
ไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร เป็นต้น  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเร่ืองดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรต้องค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั และต้องเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวให้ผู้ลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทัว่ถึงด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสม อนัท ำให้มัน่ใจได้ว่ำผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้อย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแล้ววำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได้ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำว
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว  
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะต้องได้รับมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรได้รับมติพิเศษ  
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15.6. หมำยเหต ุ:  

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

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี  ้
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใช้รำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่
ไม่สำมำรถใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุตำ่งประเทศดงักลำ่วได้ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งข้อมลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ข้อมลูและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ภำยใต้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
  
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิด ตำมหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้จะใช้มลูค่ำ
หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักล่ำว   
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดให้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนั
ท ำกำร จะประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมด้วย  
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1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ   
 
2. วนัท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
แต่ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน  
 
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำ
กำรถดัไป  
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3 และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
(2) ด ำเนินกำรด้วยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทัว่ถึง และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้  
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตุ
ให้กองทนุไม่ได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ย
ลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่บริษัทจดักำรได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศข้อมลูดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมูลคำ่
ทรัพย์สินสทุธิฯ  
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
 
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 3 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งข้อมลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร และจดัให้มีข้อมลูดงักล่ำวไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทได้ บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่
เหมำะสมแทน อำทิ หนงัสือพิมพ์รำยวนั เป็นต้น  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูต้อง :  

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

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

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
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17.5.2. ช่ือที่ปรึกษำกองทนุ :  

ไม่มี  
 
17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผู้ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 30  เดือน เมษำยน 
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 30 เมษำยน 2553  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำจดักำร
กองทนุรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนั
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุ
ได้ ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวม
รำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีทีมี่ค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะ
เป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป  
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดใน
โครงกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลง
นำมในข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้โดยชอบ 
ให้ถือว่ำผกูพนัผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนท่ี 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรบริหำรกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชนครัง้แรก และยื่นค ำขอจดทะเบียนเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
(ข) จดักำรกองทนุรวมให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนั
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอย่ำงเคร่งครัด  
 
(ค) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำงๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
ลงทนุไว้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยลงทนุภำยใต้หลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
และตำมวตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ง) เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุ้นอยู่เท่ำที่จ ำเป็น เพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
(จ) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฉ) ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แล้วแต่
กรณี  
 
(ช) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุรวม ตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
 
(ซ) ด ำเนินกำรฟ้องร้องคดีในนำมของบริษัทจดักำรเพื่อรักษำสทิธิและผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใดๆ รอนสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทนุหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม  
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(2) กำรรับและกำรจ่ำยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีกำรรับ และจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุรวมที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำรข้อ “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(ข) ได้รับคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุรวม และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำรข้อ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียก
เก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”      
 
(3) กำรแต่งตัง้บคุคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตำมเง่ือนไขในกำรเปลี่ยนตวัผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) แต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำย และหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษทัเงินทนุหลกัทรัพย์  
 
(ง) จดัให้มีผู้ช ำระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แต่งตัง้ที่ปรึกษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหน้ำที่เป็นทีป่รึกษำโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
 
(ฉ) แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(4) กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
(ก) จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(ข) จดัให้มีและเกบ็รักษำไว้ซึง่ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
 
(ง) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(จ) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(ฉ) จดัท ำรำยงำนอตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุ หรือได้หลกัทรัพย์มำเพิ่มเติม 
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ช) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีออยล์                                                                                      10/05/2022    Page 30 

(ซ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเกี่ยวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชแีละส่งให้แกส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(ฌ) แจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอ่ืน ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมนัน้  
 
(ญ) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพ่ือให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ใน “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ฒ) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะจดัท ำและส่งรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเป็นรำยเดือนภำยในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป  
 
(ณ) จดัท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกบัข้อมลูกำรจดักำรกองทนุรวมให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ด) ชีแ้จงและด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงกำร หรือมีเหตกุำรณ์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ หรือต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
(ต) ช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ถ) ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษทัจดักำรทัง้ในปัจจบุนั และที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพันหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสัง่ของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เข้ำท ำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

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

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัติำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุและข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกับบริษัท
จดักำร พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 
 
(2) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจำกทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้ำอื่น
จนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล 
และดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบัญชี
ทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทนุให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุ  
 
(3) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลกัทรัพย์ต่ำงๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรัพย์ดงักล่ำว ตำมค ำสัง่ของบริษทัจดักำรเม่ือเห็นว่ำหลกัฐำนถกูต้องแล้ว  
 
(4) รับรองควำมถกูต้องในจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินที่บริษัท
จดักำรโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถูกยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผู้ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(5) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(6) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว
หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้
อย่ำงสมเหตสุมผลหรือไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(7) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินตำมปกติท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูค่ำ  
 
กำรด ำเนินกำรให้ควำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องด ำเนินกำรจดัท ำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นหนงัสือ และส่งให้แก่บริษทัจดักำร
เพ่ือใช้เป็นหลกัฐำนโดยทนัที และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทนัทีทกุครัง้ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำว
เป็นหนงัสือ พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(8) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนดงันี ้ 
 
ก) รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำหก
เดือนดงักล่ำว  
 
ข) รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยส่งให้บริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(9) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน และรำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นว่ำถกูต้องแล้ว  
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(10) จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(11) แจ้งและรำยงำนให้บริษทัจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุ ผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้กำรจองหุ้นเพ่ิมทุน กำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุ้น และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์  
 
(12) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งให้แกบ่ริษัทจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชี และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้  
 
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยและค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ 
(ถ้ำมี)  
 
ง) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ฝำกไว้  
 
จ) รำยงำนเป็นรำยวนัเกี่ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรัพย์และตำมสถำนภำพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค ำนวณดอกเบีย้
ค้ำงรับ (ถ้ำมี)  
 
ฉ) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้่ำซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์เป็นรำยวนั (ถ้ำมี)  
 
(13) ดแูลเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทนุที่ลงทนุในต่ำงประเทศ รวมทัง้ดแูลกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบักำรรักษำทรัพย์สินของกองทนุผ่ำนระบบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน 
 
(14) แจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ์ หรือ
ข้อบงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำวจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ  
 
(15) จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษทัจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำทีต่ำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภำยใน 5 วนั นบัแต่วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักล่ำว  
 
(16) ด ำเนินกำรสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะต้องไม่เข้ำมำมีอ ำนำจต่อกำร
ตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(17) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(18) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกว่ำจะจด
ทะเบียนเลิกกองทนุ  
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(19) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท ำหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่ำง
สมบรูณ์จนกว่ำกำรจดักำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพ่ือให้กำรโอนทรัพย์สิน
และเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัที เว้นแต่
บริษัทจดักำรหรือผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสัง่เป็นอย่ำงอ่ืน  
 
(20) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักล่ำวพร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนที่ได้ให้ควำม
เห็นชอบหรือที่ได้ให้กำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบโดยพลนั  
 
(21) ท ำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสำเหตเุนื่องมำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้ เช่น จำกรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำ
ตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง  
 
(22) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะแก้ไขในอนำคตโดยเคร่งครัด 
 
(23) รับรองผลกำรนบัมติ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่เกินร้อยละ 60 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร 
 
(24) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่่อไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่ส่งมอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแต่เป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักลำ่วมิได้แสดงกำร
คดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก่อน  
(1) เม่ือบริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อย
กว่ำ 90 วนั  
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์อำจบอกเลิก
สญัญำได้ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 30 วนั  
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(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดงักล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แกผู่้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงักล่ำว ผู้ดแูลผลประโยชน์มี
สิทธิบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจดักำรทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วนั  
(4) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ซึง่ออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำร 
รู้หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขดงักล่ำวให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนั 
ท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีแ่ก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะขออนญุำต
เปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข และเม่ือได้รับ
อนญุำตแล้วบริษทัจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลนั เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร ส ำนกังำนอำจพิจำรณำผ่อนผนัหรือ
สัง่กำรให้บริษทัจดักำรปฏบิตัิเป็นประกำรอ่ืนได้  
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด
ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กล่ำวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 15 วนั  
อนึ่ง ถ้ำกำรเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุให้แก่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหม่ หรือตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนอ่ืนใดที่จ ำเป็น เพื่อให้
กำรโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญำสิน้สดุลง 
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณี
ที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2128-2316 
 
และ/หรือบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือศนูย์รับฝำกทรัพย์สินในตำ่งประเทศ (ถ้ำมี) 
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สำมำรถดขู้อมลูในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวม  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้จดัจ ำหนำ่ย (ถ้ำมี)  
(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ ในอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำย แต่ทัง้นีต้้องไม่เกินอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสว่นข้อมลู
โครงกำรข้อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ย  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จดัจ ำหน่ำย  
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
(2) รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบควำมถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
(5) ท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น  
(6) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ : ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัได้ในหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุ
รวม  
 
หมายเหตุ: 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำ
หน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับกำรแต่งตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุที่ปฏิบตัิหน้ำที่อยู่ก่อน
แล้ว 
  
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

(1) ได้รับค่ำธรรมเนียมผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ในอัตรำที่ระบไุว้ในสว่นข้อมลูโครงกำรข้อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
(2) รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
และช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบควำมถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(5) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
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(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกบัหน้ำทีด่งักล่ำวข้ำงต้น  
(7) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  
ที่ปรึกษำกำรลงทนุมีสิทธิได้รับค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดยจะ
หกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษทัจดักำรจะได้รับจำกกองทนุ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำกองทนุ และมีสิทธิตำมสญัญำแต่งตัง้ทีป่รึกษำ
กำรลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนนิกำรของบริษัทจดักำรแต่ประกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจในกำร
ตดัสินใจแต่เพียงผู้ เดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรจดักำรด้ำนอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรึกษำกำรลงทนุไม่มีสิทธิที่
จะรับทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักลำ่ว  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  
(1) ที่ปรึกษำกำรลงทนุมีหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
1) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัคณุค่ำของหลกัทรัพย์หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเกี่ยวกบัหลกัทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำน
สรุปเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่งให้แก่บริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
2) รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่งให้แก่บริษัทจดักำร
ทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
3) รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณ์อกัษรส่ง
ให้แก่บริษทัจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
4) รวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
(2) ที่ปรึกษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะต้องไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์
จำกข้อมลูกำรตดัสนิใจซือ้ขำยหลกัทรัพย์ก่อนที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำว  
(3) ที่ปรึกษำกำรลงทนุต้องเก็บรักษำข้อมลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้ลว่งรู้มำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทรำบ 
เว้นแต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(4) ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหน้ำที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
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(5) ที่ปรึกษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรึกษำกำรลงทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่ำวที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอย่ำงเคร่งครัด  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุให้เป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุของ
บริษัทจดักำรได้โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ ที่ปรึกษำที่บริษัทจดักำรอำจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่ำวจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรแต่อย่ำงใด ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
 
9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

ไม่มี  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรึกษำกองทนุ (ถ้ำมี)  
ที่ปรึกษำกองทนุมีสิทธิได้รับค่ำธรรมเนยีมที่ปรึกษำกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำตอบแทนดงักล่ำวเอง โดยอำจหกัจำกค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรที่บริษัทได้รับจำกกองทนุรวม ที่ปรึกษำกองทนุมีสิทธิในกำรให้ค ำปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทัว่ไปของเศรษฐกิจและ
แนวโน้มกำรเจริญเติบโตของ ตรำสำรทนุและตรำสำรหนี ้ที่ปรึกษำกองทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแต่ประกำรใด โดย
บริษัทจดักำร มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่เพียงผู้ เดียวในกำรจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรจดักำรด้ำนอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้
ที่ปรึกษำกองทนุไม่มีสิทธิที่จะรับทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว  
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทนุ (ถ้ำมี)  
(1) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไปของประเทศ รวมทัง้สภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
(2) ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกบัสภำวกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้และตลำดตรำสำรทนุ  
(3) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัแนวโน้มกำรลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตำ่งประเทศ  
(4) ที่ปรึกษำกองทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำรหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แกค่ณะที่ปรึกษำกองทนุจะต้องไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรัพย์กอ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักล่ำว  
(5) ที่ปรึกษำกองทนุต้องเก็บรักษำข้อมลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้ล่วงรู้มำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทรำบ เว้น
แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(6) ที่ปรึกษำกองทนุจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหน้ำที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษำกองทนุ  
(7) ที่ปรึกษำกองทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษำกองทนุของบริษัทจดักำรได้โดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร 
ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอให้แต่งตัง้ตวัแทนผู้ทรงคณุวฒิุที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเข้ำเป็นที่ปรึกษำ
กองทนุได้ เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกองทนุ  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
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11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทจดักำรท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ระบใุน
ส่วนข้อมลูโครงกำร ข้อ 7. “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำย
ให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ  
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผู้ถือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้  
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแล้วผู้โอนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในส่วนข้อมลูโครงกำร หวัข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วย
ลงทนุ”  
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(3) หลงัจำกที่ได้รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบั
ภำษีพร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำ
กำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุได้ต่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่
รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

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

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ในหวัข้อ “กำรเลิกกองทนุรวม”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ไม่มี  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

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

14.2.1. กรณีหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผู้ เปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกัน
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทนุ เหลำ่นัน้เป็นผู้ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล (ถ้ำ
มี)  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยันจ ำนวน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร 
หรือ อีเมล์เพ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผู้ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรร
หน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักล่ำว สำมำรถใช้แทนหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ตำมปกติได้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่ได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่อปรำกฏ
อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่ได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้  
 
หำกปรำกฏข้อผดิพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำข้อมลูดงักล่ำวถกูต้อง  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุได้เฉพำะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุร้อง
ขอเพ่ือน ำไปใช้เป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 
ก) ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอให้ออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้ที่ส ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
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ข) ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ในส่วนข้อมลูโครงกำร ข้อ 15.3. เร่ือง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ” ในกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ให้ออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ส ำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในค ำขอให้ออกใบส ำคัญ
หน่วยลงทนุมำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะให้ออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุส ำหรับจ ำนวนเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกให้ผู้ถือหน่วยลงทนุ จะมีข้อควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึง่จะระบชุื่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุหรือใช้เคร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้  
 
จ) ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะต้องน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้ำระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะท ำให้กำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได้  
 
14.2.2. กรณีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมกำรใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุจำกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผู้สนบัสนนุจะปิดประกำศให้ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ โดยมีวิธี
ปฏิบตัสิ ำหรับผู้ถือหน่วยลงทนุรำยเกำ่และรำยใหม่ ดงัต่อไปนี ้ 
 
1. กรณีเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึง่ลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเร่ิมใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุมีควำม
พร้อมที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะส่งจดหมำยแจ้งไปยงัผู้ถือหน่วยลงทนุให้ทรำบล่วงหน้ำ ผู้ถือหน่วยลงทนุที่มี
ควำมประสงค์จะขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะต้องน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำร
ออกให้ มำแสดงเพ่ือขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุตำมที่ก ำหนด 
และผู้ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรับสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้ตดิต่อ
ขอรับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุไปแล้ว บริษัทจดักำรจะไม่น ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุอีกต่อไป  
ผู้ถือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไม่ได้ติดต่อขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงประสงค์ขอรับหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรจะน ำส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ถือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร  
 
2. กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหม่ซึ่งสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุให้ได้แล้ว เม่ือบริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชีกองทุน รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้
สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำรหรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียวเท่ำนัน้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุด้วย
ตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกันนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่มีกำรออกหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใหม่ดงักล่ำว  
 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว 
และให้ถือวำ่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วย
ลงทนุของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
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5. ผู้ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้เป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะ
ถือว่ำถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือเม่ือ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล 
  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนท่ีบริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

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

1. กำรก ำหนดให้เป็น 
ผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำก
ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

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

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

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

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

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

- 
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หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ต้องน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

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

  
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ได้มีกำรก ำหนดผู้ มีสิทธิได้รับเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุได้เม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนไว้ในข้อผกูพนั  
 
(2) ต้องได้รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี  ้ 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สนิที่กองทนุจะได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน มลูค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรได้มำซึง่ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน เป็นต้น  
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
(2.3) จดัให้มีหรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึง่แสดงให้เหน็ได้ว่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตผุลประกอบบทวิเครำะห์ทีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรทีล่งทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนท่ี 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจ้งข้อมลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ได้รับทรัพย์สินมำ 

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

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

2.1 จดัให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่ส ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนทีใ่ช้ในกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

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

3. ก ำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทนุได้รับมำจำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรับช ำระหนีด้้วย
ทรัพย์สินอ่ืน 

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

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรต้องน ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
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ด้วยทรัพย์สินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั (เว้นแต่ในกรณีทีผู่้ถือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนัและตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุได้บริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึง่ทรัพย์สินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุก็ได้ 

5.2.2 กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุได้บริษัทจดักำร ต้อง
จ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักล่ำวก็ได้ 

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทนุ เว้นแต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องเป็น 0 ให้บริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนี ้

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

6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรได้เฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีไ้ม่คุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ถือหน่วยจะคุ้มกบัภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ 

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

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

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

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

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว    
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำร
ไปตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมต ิ
 
มติของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ถือหน่วยลงทนุซึง่ส่งหนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ถือหน่วยลงทนุนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขอมตผิู้ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อ
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ต้องได้รับมติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี  
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ให้ถือว่ำข้อผกูพนัสว่น
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถอืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
 
(ก) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แกผู่้ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแต่กรณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท 
(ถ้ำมี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือให้ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด้ รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : ไม่มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดมีมลูค่ำหนว่ยลงทนุหรือมีผู้ถือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้
(1) จ ำนวนผู้ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิด 
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22.1.2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหน้ำทีข่องตน 
 
22.1.3. เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรให้เลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่เลกิกองทนุ โดยถือว่ำได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทนุทกุรำยแล้ว หำกเกิดเหตกุำรณ์ดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้จดักำรกองทนุพิจำรณำแล้วเห็นวำ่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวนอย่ำงรุนแรง 
เกิดภยัพิบตัิหรือเหตกุำรณ์ไม่ปกติ เป็นต้น 
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัวงเงินที่ได้รับอนญุำตให้น ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำร
ลงทนุของโครงกำร 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้กองทนุ เพ่ือน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศได้
อย่ำงเหมำะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้ว่ำเพ่ือเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
22.1.5. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขดัหรือแย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
 
22.2.1 ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ 
 
22.2.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลกิกองทนุ โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทนุได้  
(ข) แจ้งเป็นหนงัสือถึงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(ค) แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไว้บนเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3 จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุห้เลิกกองทนุ เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท ำได้เพ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตใุห้
เลิกกองทนุ และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 
  
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
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ส ำหรับคำ่ใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืน
เงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัสว่นหน่วยลงทนุที่ผู้ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรับเงินหรือเป็นผู้ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ หรือในกรณีทีผู่้ถือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะได้น ำทรัพย์ดงักล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผกูพนัระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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